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Rozeslání, žádost o zveřejnění a oznámení o zveřejnění žádosti ve věci vydání změny
integrovaného povolení společnosti JHYB s.r.o. pro zařízení Šlechtitelský chov prasat
Jakubovický Dvůr, kraj Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne 29. 5. 2019
žádost provozovatele JHYB s.r.o. o změnu integrovaného povolení. Přílohou žádosti je
porovnání zařízení se závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (IRPP). pro zařízení kategorie 6.6. b)
Zařízení intenzivního chovu prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou nad 2000
ks. dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:

„Šlechtitelský chov prasat Jakubovický Dvůr, kraj Vysočina“
provozovatele JHYB s.r.o., Jakubovický Dvůr 92, 594 51 Křižanov, s přiděleným IČ 46976191.
Krajský úřad zahajuje podle § 19 a) odst. 3 zákona o integrované prevenci se společností JHYB
s.r.o., řízení o vydání 7. změny integrovaného povolení.
Krajský úřad v souladu s ustanovením § 19 a) odst. 2 zákona o integrované prevenci a § 47
zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, oznamuje zahájení řízení, a zasílá kopii
podání k vyjádření:
- účastníkům řízení
- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních
předpisů
a vyzývá je, aby ve lhůtě do 15 dnů po obdržení oznámení zaslali svá případná vyjádření
krajskému úřadu.
Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované
prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy na adrese:
https://www.mzp.cz/ippc a na své úřední desce na dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze
nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 16,00
hod.) nebo po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního prostředí a
zemědělství, Seifertova 24, 587 33 Jihlava.
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Příslušné správní úřady nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti zašlou svá vyjádření
v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. Vyjádření
musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení,
popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného
povolení (a které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů).
K vyjádřením příslušných správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský
úřad nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou zaslat krajskému úřadu svá vyjádření v souladu s ustanovením § 9
odst. 3 zákona o integrované prevenci ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti.
Krajský úřad žádá Obec Jívoví, na jejímž území je zařízení umístěno, aby v souladu
s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, vyvěsila stručné shrnutí údajů (viz
příloha: „Stručné shrnutí údajů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované
prevenci“) na své úřední desce na dobu 30 dnů. V této lhůtě, která počíná běžet ode dne
vyvěšení, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti.
Krajský úřad dále Obec Jívoví žádá o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí stručného
shrnutí údajů na své úřední desce po uplynutí lhůty 30 dnů.
Krajský úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o integrované prevenci žádá
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, o zpracování odborného vyjádření
k aplikaci nejlepších dostupných technik a k celé žádosti. Odborně způsobilá osoba v souladu
s ustanovením § 11, odst. 2 tohoto zákona zašle krajskému úřadu vyjádření nejpozději do 30
dnů ode dne kdy žádost obdržela.
Originál předložených dokumentů je k nahlédnutí na krajském úřadě. Do písemných podkladů
žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od
8,00 – 16,00 hod.) nebo po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního
prostředí a zemědělství, Seifertova 24, 587 33 Jihlava.

Ivo Dobrianskij
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Přílohy:
Žádost v elektronické podobě na nosiči CD
Rozdělovník:
Účastníci řízení (dodejkou – do vlastních rukou)
JHYB s.r.o., Jakubovický Dvůr 92, 594 51 Křižanov (bez příloh)
Obec Jívoví, Jívoví 40, 59451 Křižanov
Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství, – zde (bez příloh)
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Dotčené správní úřady (dodejkou)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580
02 Havlíčkův Brod;
Krajská hygienická stanice, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava;
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, Rantířovská 94/22, 586 05 Jihlava;
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ŽP, voda – zde; (bez příloh)
Odborně způsobilá osoba (dodejkou)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice
Na vědomí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor stavební, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí (bez příloh)
Ostatní
Krajský úřad Kraje Vysočina – úřední deska (+stručné shrnutí, bez CD)
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