KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 68565/2019
Sp. zn.: OZPZ 1344/2019 Ml
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)
Identifikační údaje
Název záměru:

Sklad kapalných hnojiv – sklolaminátové nádrže (změna záměru),
Žatec

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 86 (Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů
od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a
směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu.
Limit: 200 t.)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Záměr navazuje na původně navržený sklad kapalných hnojiv o
projektované kapacitě 222 t (tj. 170,4 m3). S ohledem na aktuální
požadavky oznamovatele je v současné době požadavek na rozšíření
této skladovací kapacity až na 388,3 t (tj. 298,7 m3), spočívající
v doplnění o další 3 ks nádrží o objemech 2 x 45,3 m3 a 1 x 37,7 m3.
Záměr není navržen z důvodu budování obchodních skladů, reaguje
pouze na ekonomický požadavek vlastní dostatečné skladovací
kapacity pro nákup hnojiva v období, kdy je jejich cena výhodnější a na
požadavek lepší manipulace s hnojivy. Provoz bude probíhat celoročně,
vývoz v období hnojení pozemků (jaro – podzim).

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Žatec
k. ú.: Žatec na Moravě (794945)
Záměr je umístěn na pozemku p. č. st. 10/1 v k. ú. Žatec na Moravě.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

Ing. Josef Kamaryt, IČ 484 57 108, se sídlem Třebíčská 280, 588 56
Telč – Telč-Podolí, zastoupený na základě písemné plné moci Ing.
Janem Šafaříkem, IČ 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693
01 Hustopeče

Zpracovatel oznámení:

Ing. Jan Šafařík, IČ 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01
Hustopeče (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší rozšíření původně navrženého nového skladu kapalných hnojiv
z kapacity 222 t na nově navrženou kapacitu 388,3 t, tak aby pokrýval celkovou vlastní roční
potřebu hnojiva. Nádrže budou využívány ke skladování hnojiv, jde např. o DAM 390, případně
další obdobných vlastností.
Umístění nového skladu je navrženo ve stávajícím areálu oznamovatele, který je v současnosti
využívaný jako sklady. Dříve v tomto areálu probíhal také částečně chov hospodářských zvířat,
který se zde již neuvažuje. Ve vzdálenosti cca 250 m od záměru se nachází druhý zemědělský
areál oznamovatele, ve kterém se nachází zemědělská bioplynová stanice, kompostárna, dílny,
výroba paliva s biomasy, sklady, apod. Uvedené objekty zůstávají beze změny. Možnost
kumulace se stávajícím provozem je možné vyloučit, maximálně lze kumulativně vyhodnotit
změnu dopravy realizací záměru. Jiné další související projekty nebo obdobné záměry ani
možnost kumulace projektu s jinými záměry nejsou v současnosti identifikovány.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr řeší rozšíření původně navrženého nového skladu kapalných hnojiv, aby pokrýval
celkovou vlastní roční potřebu hnojiva. Záměr navazuje na původně navržený sklad o
projektované kapacitě 222 t (tj. 170,4 m3), u kterého proběhlo v roce 2017 zjišťovací řízení, pod
kódem záměru v Informačním systému EIA VYS910, název záměru „Sklad kapalných hnojiv,
Žatec“, kdy v závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou, č. j. KUJI
83864/2017 OZPZ 2758/2017 Ml, ze dne 14. 11. 2017, bylo uvedeno, že záměr „Sklad
kapalných hnojiv, Žatec“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován dle zákona o EIA. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 12. 2017.
S ohledem na aktuální požadavky oznamovatele je v současnosti požadavek na rozšíření této
skladovací kapacity až na 388,3 t (tj. 298,7 m3), spočívající v doplnění o další 3 ks nádrží o
objemech 2 x 45,3 m3 a 1 x 37,7 m3.
Skladovací nádrže – navrženo je nově celkem jedenáct samostatných skladovacích nádrží
(např. sklolaminátové) kruhového půdorysu, kdy nově navržené nádrže jsou o kapacitách 1 x
37,7 m3 a 2 x 45,3 m3, o průměru 3,1 m a výšky 5 m nebo 6 m a původní již posouzené o
kapacitách 8 x 21,3 m3, o průměru 2,2 m a výšky cca 6 m. Součástí nádrží je revizní vstup a
hrdlo pro připojení vypouštěcího potrubí. Základ je navržen jako železobetonová deska
s přísadou zajišťující vodonepropustnost tl. 550 mm, pod základovou deskou bude zhutněný
násyp ze štěrkodrti tl. 400 mm. V záchytné vaně je navržena sběrná jímka, která je založena
v nižší úrovni na železobetonové desce tl. 300 mm.
Havarijní záchytná vana – původní záchytná vana bude rozšířena, jde o železobetonovou vanu,
která má za účel zadržet hnojiva v případě porušení minimálně jedné z jedenácti nádrží.
Půdorysný rozměr vany je 12,75 x 7,0 m (původní část) + 12,75 x 4,80 m (nová část) a výška
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0,55 m. Obvodové železobetonové stěny nádrže mají tloušťku 200 mm. Celkový objem záchytné
vany je cca 90,3 m3, využitelný objem celé vany je po odečtení objemu skladovacích nádrží cca
57,5 m3. Ve vyvýšeném prostoru záchytné vany bude umístěno čerpadlo, které bude napojeno
na stávající přípojku NN z vedlejšího objektu.
Stáčecí plocha – stávající (beze změny) – příjem hnojiva z cisteren do nádrží a též výdej do
přepravních a aplikačních strojů bude probíhat na stáčecí ploše o půdorysném rozměru 3,1 m x
4 m. Stáčecí/manipulační plocha je řešena jako nepropustná plocha, zabezpečená proti vniknutí
povrchových srážkových vod zvýšeným nájezdem a spádovaná do vpusti vyvedené zpět do
záchytné vany, která zachycuje event. úkapy skladované látky. Příjezd ke stáčecí ploše bude
z venkovní příjezdové komunikace přes vnitřní část dvora, po stávajících zpevněných
komunikacích a plochách.
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Záměr „Sklad kapalných hnojiv – sklolaminátové nádrže (změna záměru), Žatec“ naplňuje
dikci bodu 86 (Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení
ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí s kapacitou od stanoveného limitu. Limit: 200 t.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA,
jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona
o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Sklad kapalných hnojiv – sklolaminátové nádrže (změna záměru), Žatec“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
dle zákona o EIA.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:
Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Uvedené vlivy, s ohledem na charakter
záměru a jeho lokalizaci v území, nebudou významné. Záměr řeší rozšíření původně
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navrženého skladu kapalných hnojiv z kapacity 222 t na nově navrženou kapacitu 388,3 t.
Z hlediska rozsahu vlivů nebude záměrem překročeno lokální měřítko vlivů. Součástí záměru
jsou odpovídající opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci negativních vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a
vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek
životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále
řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy
chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším
procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je rozšíření původně navrženého nového skladu kapalných hnojiv
z kapacity 222 t na nově navrženou kapacitu 388,3 t, tak aby pokrýval celkovou vlastní roční
potřebu hnojiva.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky náležejících do ZPF ani PUPFL. Záměr nevyžaduje
napojení na rozvody vody, tedy nedochází ke změně ve zdrojích vody ani ve spotřebě vody.
V průběhu výstavby se předpokládá běžná spotřeba stavebních materiálů, které jsou pro rozsah
obdobných akcí běžné. Nádrže budou využívány ke skladování hnojiv, jde např. o DAM 390,
případně další obdobných vlastností.
Příjem kapalného hnojiva bude probíhat v části roku, kdy dodavatelé stanoví levnější nákupní
ceny. Hnojivo se bude dovážet autocisternami vyšší kapacity, a to až cca 20 m 3. Pro roční
spotřebu jde tedy o cca 15 aut/rok. Expedice kapalného hnojiva z nádrží je sezónní a je
prováděna v měsících březen až říjen. Odvoz se bude provádět v cisternách o objemu cca 10 až
20 m3. Pro roční spotřebu se tedy jedná o cca 20 aut/rok. Rozdělení dopravy zůstává shodné se
stávajícím stavem. Oproti původně posuzovanému záměru dochází k navýšení o 10 aut/rok.
Během realizace a provozu záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu
záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství.
Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém
oznámení záměru. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je v roce 2019
s předpokládaným dokončením v roce 2020.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Žatec
Katastrální území: Žatec na Moravě (794945)
Záměr je umístěn na pozemku p. č. st. 10/1 v k. ú. Žatec na Moravě, ve stávajícím areálu
oznamovatele – bývalý zemědělský statek, který je v současnosti využívaný jako sklady.
Dne 18. 4. 2019 pod č. j. Telč 2218/2019 ORÚP vydal Městský úřad Telč, odbor rozvoje a
územního plánování – úřad územního plánování závazné stanovisko orgánu územního
plánování, ve kterém uvádí, že záměr „Sklolaminátové nádrže Žatec na pozemku p. č. st. 10/1
v k. ú. Žatec na Moravě“ je přípustný po splnění podmínky – záměr bude umístěn v souladu
s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska (pozn.
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příslušného úřadu: umístění záměru dle přílohy závazného stanoviska odpovídá umístění
záměru v předloženém oznámení záměru). Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru
se nestanoví.
Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“). Nenachází se zde žádný skladebný prvek územního systému ekologické stability.
V místě záměru ani nejbližším okolí se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky
(§ 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), v okolí se však vyskytuje vodní tok a vodní nádrž (§ 3
zákona o ochraně přírody a krajiny). Uvedené území je v dostatečné vzdálenosti od
plánovaného záměru a nemůže mít na ně jakýkoli vliv. V místě záměru ani v nejbližším okolí se
nenachází žádné přírodní parky dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem nedojde
k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 3. 7. 2019 pod č. j. KUJI 52868/2019 OZPZ 157/2019 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu povrchového ani podzemního vodního zdroje, ani
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nenachází se ani v záplavovém území. Přímo
v místě záměru se žádná surovinová ložiska nevyskytují. Lokalita pro realizaci záměru není
lokalitou, kde by byly evidovány poddolovaná území nebo sesuvy. Jde o místo uvnitř stávajícího
uzavřeného areálu. Posuzovanou lokalitu nelze zařadit mezi území historického, kulturního nebo
archeologického významu. V prostoru záměru se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže.
Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na ovzduší a klima
Předložený záměr není stacionárním zdrojem dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů. Veškerá manipulace s hnojivy bude prováděna v uzavřených
nádržích. Naskladnění a vyskladnění bude prováděno pomocí čerpadla. Emise škodlivin,
vznikající v důsledku automobilové dopravy při návozu a odvozu surovin a osobní dopravy,
nebudou znamenat významné změny. Proto po zahájení provozu záměru nedojde k nepřípustné
zátěži obyvatel.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
V areálu je částečně vybudována stávající dešťová kanalizace, kam jsou svedeny neznečištěné
dešťové vody z vybraných zpevněných ploch a střech objektů. Vyústěna je do okolních
zatravněných ploch. Neznečištěné dešťové vody na propustných plochách jsou v těchto místech
zasakovány. Záměrem nedochází k významným změnám v produkci dešťových vod. Dešťové
vody v místě posuzovaného záměru jsou v současnosti v těchto místech přirozeně zasakovány.
Nádrže na kapalná hnojiva budou umístěny v havarijní vaně. Stáčecí prostor bude
odkanalizovaný také do této vany. Vnitřní povrch vany je nepropustný a bude vyspádovaný ke
sběrné jímce. Zachycené vody s případnými úkapy budou aplikovány na pozemky jako hnojivo.
Připojení na inženýrské sítě se po provedení záměru nemění. Využity budou stávající sociální
zařízení v areálu. Splaškové vody jsou svedeny do jímky na vyvážení.
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Skladování kapalného hnojiva bude zabezpečeno v záchytné nepropustné vaně. Veškeré
plochy, kde se bude manipulovat s hnojivy, budou zpevněné, vyspádované s odvodněním do
záchytné vany. U nádrží bude v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, provedena
jejich těsnost. Ve vymezeném objektu v areálu jsou umístěny prostředky pro likvidaci drobné
havárie.
Pro areál bude zpracovaný Plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Lze tedy uvést, že realizace záměru nebude mít významný vliv na
povrchové a podzemní vody.
Vlivy na půdu
Vlivem záměru nedojde k záboru pozemků, náležejících do ZPF, ani PUPFL.
Vlivy na krajinu
Záměrem se nepředpokládají negativní vlivy na krajinný ráz. Nový objekt bude sladěný
s okolními objekty a umístěný uvnitř hospodářského statku. Záměr se nedotkne žádných
významných krajinných prvků.
Vlivy na faunu a floru
Na místo výstavby nejsou vázány žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin
nebo živočichů. V areálu se plochy s takovými výskyty nenachází. Vzhledem k charakteru
záměru jsou navržena vodohospodářská zabezpečení tak, aby se co nejvíce předcházelo vzniku
možného ohrožení kvality podzemních nebo povrchových vod. Před zahájením výstavby bude
prověřen výskyt synantropně vázaných ptáků v prostoru záměru a v případě potvrzení výskytu
bude výstavba pokračovat mimo hnízdní dobu.
Vlivy na hlukovou situaci
Na základě údajů z předloženého oznámení záměru, lze očekávat, že při celkovém provozu
areálu v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku jeho
činnosti k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 19. 7.
2019 oznámení záměru „Sklad kapaných hnojiv – sklolaminátové nádrže (změna záměru),
Žatec“, které podal Ing. Jan Šafařík, IČ 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01
Hustopeče (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis o
zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 23. 7. 2019 pod č. j. KUJI
58288/2019 OZPZ 1344/2019 Ml. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16
zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 26. 7. 2019 a obce Žatec 26. 7. 2019.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS977).

internetu

v Informačním

systému

EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem dvě vyjádření
dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona
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o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně
samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne
19. 7. 2019 oznámení záměru „Sklad kapalných hnojiv – sklolaminátové nádrže (změna
záměru), Žatec“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing.
Jan Šafařík, IČ 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče (neautorizovaná
osoba dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení
obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
-

Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
KHSV/16348/2019/JI/HOK/Sme ze dne 6. 8. 2019;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č.
ČIŽP/46/2019/6284 ze dne 23. 8. 2019.

j.
j.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/16348/2019/JI/HOK/Sme ze dne 6. 8. 2019

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA. V odůvodnění
svého vyjádření uvádí popis záměru a dále pak, že vzhledem k tomu, že předložený záměr
obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, nepožaduje orgán ochrany veřejného
zdraví jeho projednání dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2019/6284 ze dne 23. 8. 2019
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení odpadového
hospodářství, stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko oddělení ochrany vod a
stanovisko oddělení ochrany lesa. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování
v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství,
oddělení ochrany vod a oddělení ochrany lesa jsou bez připomínek. Oddělení ochrany přírody
ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost postupu v souladu s platnou legislativou. Závěrem
vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování
v procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního
prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
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a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v odvolání.
V Jihlavě dne: 3. 9. 2019

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a obec Žatec se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení
o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS977,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………

………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (zástupce oznamovatele):
Datovou schránkou
1. Ing. Jan Šafařík, IČ 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Obec Žatec, IČ 003 74 237, Žatec 25, 588 62 Urbanov
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce
10, Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Datovou schránkou
8. Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč
9. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
3.9.2019 07:01:12
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