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KUZL 22399/2015 KUSP 20858/2015 ŽPZE-EG 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění - zahájení zjišťovacího řízení 

Záměr: Zimoviště pro ovce 

Oznamovatel: Lenka Randusová, 756 53 Vidče 199, IČ : 606 09 753 

Umístění záměru : obec Vidče, k. ú. Vidče, parc. č. st. 515/1, 515/2, 515/3 a 1198/16 

Jako příslušný úřad Vám zasíláme v příloze kopii oznámeni s obsahem a rozsahem podle přílohy 
č. 4 k zákonu 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, záměru podle 
§ 6 odst. 6 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 
§ 7 tohoto zákona. 

Dotčenou Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona o neprodlené zveřejnění 
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce 
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem . Minimální doba zveřejnění je 15 
dnů . Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni 
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávní celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 
cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení dle§ 16, tj . do 29. dubna 2015. V souvislosti s platnou novelou zákona, která vstupuje 
v účinnost 1. dubna 2015, Vás žádáme, abyste v případě , že nepožadujete posouzení záměru dle 
zákona, ve svém vyjádření neuváděli podmínky, neboť tyto nebude možné přenést do Rozhodnutí 
krajského úřadu . Vaše případné požadavky a podmínky bude nutno uplatnit v navazujících řízeních . 
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení , 
na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí kladen zvýšený důraz . 

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA 
http://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK776. 

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky 
mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 29. dubna 2015. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona) . 
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Dokumentace k nahlédnutí u starosty obce 
ve dnech Po a Stř. od 8,00 do 1 7 ,00 hod. 

IČ : 70891320 
tel.: 577 043 373 

e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 


