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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Modernizace výkrmu drůbeže Stará Říše“
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“)
jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o EIA“),
zasílá oznámení výše uvedeného záměru, zpracovaného s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu
o EIA.
Z hlediska předmětu posuzování dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA jde o významnou změnu
záměru, uvedeného v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 1.5 k zákonu o EIA (Zařízení
k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí
jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I)). Změna záměru spočívá
v modernizaci výkrmu kuřecích brojlerů v areálu živočišné výroby Stará Říše. Jedná se
v podstatě o ukončení výkrmu drůbeže ve stávajících třech stájích a rekonstrukci nevyužité stáje
pro dojnice na výkrmnu brojlerů. Tato změna záměru bude podrobena zjišťovacímu řízení dle
§ 7 zákona o EIA.
I.
Městys Stará Říše, jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o
EIA žádáme, aby neprodleně na své úřední desce zveřejnilo informaci o oznámení a o tom, kdy
a kde je možné na Obecním úřadu Stará Říše do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění na úřední
desce je nejméně 15 dnů.
Zároveň městys Stará Říše žádáme o neprodlené vyrozumění o dny vyvěšení této informace na
úřední desce.
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Vzor pro zveřejnění na úřední desce, který lze využít, zasíláme spolu s oznámením. Vzor je
k dispozici i v elektronické podobě na webové stránce Kraje Vysočina v sekci krajský
úřad/dokumenty odborů/odbor životního prostředí a zemědělství/EIA a SEA/vzory pro zveřejnění
na úřední desce obecního úřadu.
Současně městys Stará Říše, Kraj Vysočina a dotčené správní úřady žádáme ve smyslu § 6
odst. 6 zákona o EIA o zaslání vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru
životního prostředí a zemědělství, a to ve lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle § 16 odst. 4 zákona
o EIA.
II.
Podle § 6 odst. 7 zákona o EIA mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a
dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava, a to ve lhůtě do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle
§ 16 odst. 4 zákona o EIA.
Ve vyjádřeních (veřejnosti, dotčené veřejnosti, územních samosprávných celků i dotčených
správních úřadů) Vás žádáme o názor, zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA,
nebo zda postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních (např.
územní a stavební řízení).
Současně Vás žádáme, aby ve vyjádřeních byly formulovány připomínky a požadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti, stanovené přílohou č. 3 k zákonu o EIA. Ve
vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající. K vyjádřením, zaslaným po lhůtě, nemusí být přihlédnuto.
V případě názoru na další posuzování dle zákona o EIA žádáme, aby takové vyjádření
obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona o EIA kladen zvýšený
důraz.
KrÚ, OŽPZ textovou část oznámení rovněž
http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS799).

zpřístupňuje
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internetu

na

adrese

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: Oznámení záměru, O hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6 odst. 1 a Přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu - zde

Dodejkou (+ příloha):
2.

Městys Stará Říše, IČ 002 86 648, Stará Říše 124, 588 67 Stará Říše (+ vzor pro zveřejnění
na úřední desce)

Dotčené správní úřady:
3.

Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 – zde

Dodejkou (+ příloha):
4.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava

5.

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce
10, Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč

6. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
7. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava,
IČ 000 18 562, Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Na vědomí (datovou schránkou, bez přílohy):
8.

Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

9.

Zemědělská společnost Stará Říše, s.r.o., IČ 469 92 600, Stará Říše 40, 588 67 Stará Říše
(oznamovatel)

Dodejkou (bez přílohy):
10. Obecní úřad Nová Říše, stavební odbor, IČ 002 86 311, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše
11. Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan
Dle § 6 odst. 6 zákona o EIA (datovou schránkou, bez přílohy):
12. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, IČ 001 64 801, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
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