KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště Seifertova 24, Jihlava
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KUJI 56421/2013
OZP 700/2012 Jan

Dle rozdělovníku:

Vyřizuje/telefon
Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
564 602 529

V Jihlavě dne
20. 8. 2013

Posuzování vlivů na životní prostředí – zaslání a zveřejnění posudku, informace o
upuštění od konání veřejného projednání dokumentace a posudku záměru
„Dostavba zemědělského areálu Netín – stáje pro mladý skot“
Jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“) Vám ve věci posuzování vlivů na životní prostředí – „Dostavba zemědělského areálu
Netín – stáje pro mladý skot“ zasíláme posudek o vlivech záměru na životní prostředí, jehož
zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 zákona.
Sdělujeme, že se jedná o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1, kategorii I, v bodě 1.7
zákona (Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka
= 500 kg živé hmotnosti)), která dosahuje příslušných limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. b)
zákona, a který bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona.
Obec Netín jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme
o neprodlené zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do posudku nahlížet,
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.
rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Obec Netín žádáme o neprodlené vyrozumění o dni vyvěšení této informace krajskému
úřadu a to písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailovou zprávou (posta@krvysocina.cz).
Podle § 9 odst. 8 zákona je každý oprávněn zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k posudku, a to
ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení informace o posudku na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí posudek rovněž zpřístupňuje na internetu
na adrese http://www.cenia.cz/eia , kód záměru VYS 674.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel k dokumentaci žádné odůvodněné nesouhlasné
vyjádření, upouští tímto od konání veřejného projednání dokumentace a posudku záměru dle §
17 zákona.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí
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Příloha:
Posudek – A – textová část
Rozdělovník:
Oznamovatel /obdrží doporučeně/:
1) DS AGROS, a. s., Netín 25, 594 44 Radostín nad Oslavou
Zpracovatel dokumentace /obdrží doporučeně/:
2) Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov
Dotčené územní samosprávné celky /obdrží doporučeně/:
3) Obec Netín, Netín 11, 594 44 Radostín nad Oslavou
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina –
zde
Dotčené správní úřady /obdrží doporučeně/:
5) Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava
7) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod
8) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586
05 Jihlava
9) Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Na vědomí /obdrží doporučeně - bez přílohy/:
Zpracovatel posudku:
10) Ing. Josef Vorel, Černohorská 611, 383 01 Prachatice
Na vědomí - /obdrží prostřednictvím datové schránky/:
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
12) Městský úřad Velké Meziříčí, OŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
13) Městský úřad Velké Meziříčí, OV a RR, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Dle § 21 písm. h) zákona - /obdrží prostřednictvím datové schránky/:
14) Ministerstvo životního prostředí, odb. EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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