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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění posudku
„ Stáj pro jalovice Krucemburk „
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství 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“) zasílá
posudek o vlivech záměru „Stáj pro jalovice Krucemburk“ na životní prostředí (dále jen
„posudek“).
Z hlediska předmětu posuzování (dle. § 4 odst. 1 písm. c) zákona) se jedná o změnu záměru
uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 1.5 zákona (Zařízení k intenzivnímu chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti/záměry neuvedené v kategorii I)
I.
Městys Krucemburk jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme, aby neprodleně na své úřední desce zveřejnil informaci o posudku a o tom, kdy a kde
je možné na Úřadě městyse Krucemburk do posudku nahlížet. Doba zveřejnění je nejméně 15
dnů.
Zároveň Městys Krucemburk žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce městyse Krucemburk.
Vzor pro zveřejnění na úřední desce, který lze využít, zasíláme spolu s posudkem. 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.
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II.
Podle § 9 odst. 8 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k posudku na Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o posudku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst.
4 zákona). K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí být přihlédnuto.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství posudek rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS830)
Příloha: Posudek
otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde

Dodejkou (+ příloha)
2.

Městys Krucemburk, 582 66 KRUCEMBURK (+ vzor pro zveřejnění na úřední desce)

Dotčené správní úřady:
3.

Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Dodejkou (+ příloha)
4.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01
JIHLAVA

5.

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 CHOTĚBOŘ

6.

Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD

7.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina, inspektorát
Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

8.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Oznamovatel:
Dodejkou (+ příloha)
9.. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 KRUCEMBURK
Na vědomí (bez přílohy)
Datovou schránkou:
10. Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 582 63
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
11. Povodí Labe, s.p., závod Pardubice, Teplého 2014, 530 12 PARDUBICE
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