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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., záměr
„Farma chovu prasat Těšnovice“
– zveřejnění dokumentace
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“) dokumentaci záměru:
„Farma chovu prasat Těšnovice“
SZP Těšnovice a.s., Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ:469 82 451

Oznamovatel:

Umístění záměru: město Kroměříž, k. ú. Těšnovice, parc. č. 215/51, 495, 215/52, 215/114, 215/50,
215/113, 215/112, 215/20, 215/60, 215/125, 215/28, st. 207/2, st. 206/5, 215/124,
215/27, 215/44, 208/2, 215/26, 215/123, 215/13, 215/106, 215/107, 215/54, 494,
st. 205/4, 215/53, 215/109, 215/108, 215/14, st. 201/1, 215/101, 215/9, st. 200/1,
215/139, 215/140, 215/15, st. 212/1, st. 212/2, 215/121, 215/23, 215/22, 215/120,
st. 213/1, st. 213/2, 215/117, 215/116, 215/119, 215/21, 215/59, 215/118, st. 203/3,
215/56, 215/55, 215/104, 215/12, 215/11, 215/103, 215/57, 215/58, 215/102,
215/10, st. 202/1, 215/105, st. 222/1, st. 204/3
podle § 8 odst. 2 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben procesu EIA podle
citovaného zákona.
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) k záměru „Farma
chovu prasat Těšnovice“ je po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci k dispozici
na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, 11. patro,
dveře č. 1136), kde lze do dokumentace nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie.
Dokumentace je zveřejněna na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA
http://www.cenia.cz/eia/, kód záměru ZLK774.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky se mohou
vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně nejpozději do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 4. května 2015. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.
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