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Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

datum
17. února 2015

Vidče

Vidče

96
756 53 VIDČE
jednací

vyřizuje

čí slo

Ing. Eva Gregušová

KUZL 12217/2015

spisová

značka

KUSP 7445/2015 ŽPZE-EG

Vrácení dokumentace hodnocení vlivů záměru „Zimoviště pro ovce" na životní
prostředí oznamovateli k doplnění.
Dne 30. ledna 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
Dokumentaci k záměru „Zimoviště pro ovce" dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v rozsahu a obsahem přílohy č . 4 výše uvedeného zákona (dále jen
.. dokumentace").
Umístění záměru:

Obec

Vidče ,

k. ú. Vidče, par.

Oznamovatel: Lenka Randusová, 756 53

Vidče

č.

765, 759, 760 a 761/2

199

úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad" ) , jako
p říslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon"), požaduje doplnění dokumentace
hodnocení vlivů záměru „ Zimoviště pro ovce" na životní prostředí v souladu s ustanovením § 8 odst. 2

Krajský

zákona.
Dokumentace nesplňuje některé požadavky uvedené v Závěru zjišťovacího řízení vydaného dne
22. 9. 2014 pod č . j . KUZL 47472/2014 a obsahuje nesrovnalosti , přičemž je nutno zaměřit
se zejména na následující informace a aspekty:
Nesplnění požadavků Závěru ziišťovacího řízení
Vidče "

v kú
•

•

•

•

ze dne 22. 9. 2014 pod

k záměru
i. KUZL 4747212014:

„Ovčín Vidče

- Stavba k zimování ovcí

V dokumentaci bylo předloženo Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona
č . 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 15. 5. 2014 pod č. j . KUZL 24877/2014,
které bylo vydáno k původní variantě záměru . V Závěru zjišťovacího řízení byl požadavek
na nové Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Tento požadavek Závěru zjišťovacího řízení tedy nebyl splněn ;
Vzhledem ke změně techn ických parametrů záměru (6 objektů místo původně plánovaného
jednoho objektu) a jeho rozšíření o parcelu číslo 761/2 k. ú. Vidče, je zapotřebí předložit nové
posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V tomto posouzení by mělo být nově hodnoceno
nejen 6 objektů, ale také celková plochu areálu;
V dokumentaci nebylo dostatečně prověřeno variantní řešení záměru - v případě
prokazatelně účelného a z technických hledisek možného provedení jiné varianty mimo
migrační koridor velkých savců a srovnání s variantou navrženou v oznámení či dokumentaci ;
V dokumentech, které jsou přílohou dokumentace, chybí uvedení nové parcely číslo 761/2
k. ú. Vidče , a to konkrétně v :
Hlukové studii ,
Rozptylové studii,
Hodnocení zdravotních rizik,
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle§ 45i odst. 1 zákona č . 114/1992 Sb., ve
zákona č. 218/2004 Sb. vydaného dne 5. 12. 2014 pod č. j. KUZL 71472/2014
Dále předložená dokumentace obsahuie nesrovnalosti, které ie nutno doplnit, či opravit:
•

•
•
•
•

znění

Vzhledem k tomu, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje výše uvedený
záměr dle přílohy č. 1, kategorie li , bod 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50
do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti), je zapotřebí uvádět
kapacitu v dobytčích jednotkách (dále jen „DJ");
Uvádět přesnou kapacitu v DJ bez používání při bližné kapacity;
Doplnit celkovou plochu záměru (6 objektů + plochu mezi objekty a zpevněné plochy);
Předložená CD neobsahuj í kompletní dokumentaci i s přílohami;
V průvodním dopise jsou uvedeny jako dotčené územně samosprávní celky Obec Vidče
a Střítež nad Bečvou. Oproti dokumentaci, kde je uvedena pouze Obec Vidče.
Do dokumentace uvést správný výčet dotčených územně samosprávných celků a podle toho
zaslat i správný počet tištěných vyhotovení dokumentace Krajskému úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství.

Požadavek na doplnění dokumentace nenahrazuje
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů .
Na základě výše uvedeného požadujeme jako
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

vyjádření

příslušný úřad

dotčených

orgánů

státní správy,

dle § 8 odst. 2 zákona dopracování

Doplněná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bude předána Krajskému úřadu
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v 10 tištěných vyhotoveních a 2 x CD.

Dotčený územně samosprávný celek Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace k doplnění na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace, a to v co nejkratším termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument

opatřen

elektronickým podpisem)
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