
• • Kraiský úřad 
Zlínského kraje 

Odbor životního prostředi a zemědělství 
oddělen[ hodnocení ekologických rizik 

datum 

25. května 2015 

oprávněná úřední osoba 

Ing. Eva Gregušová 

Dle rozdělovníku 

číslo jednací 

KUZL 20858/2015 

ROZHODNUTÍ 

- závěr zjišťovacího řízení 

doručované veřejnou vyhláškou 

spisová značka 

KUSP 20858/2015 ŽPZE-EG 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostřed í a zemědělství jako př íslušný správní orgán 
pod le§ 20 písm. b) a§ 22 písm. a) 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 
zněn í , (dále jen „zákon") a§§ 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád , ve zněn í pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád) , k posouzení záměru „Zimoviště pro ovce" (zemědělský areál v obci Vidče) 
rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, 

že záměr „Zimoviště pro ovce" (zemědělský areál v obci Vidče) 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

Identifikační údaje: 

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 
Zimoviště pro ovce (zemědělský areál v obci Vidče) 
Záměr naplňuje dikci bodu 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) - (záměry neuvedené v kategorii /}, 
kategorie li, přílohy č. 1 zákona. 

Kapacita záměru: 
Kapacita nové stáje je navržena na 500 ks ovcí, tj . 50 DJ. 
Předpokládané rozměry nové stáje: délka 46 m, šířka 25 m, výška max. 14 m 

Umístění: 

Kraj: 
Místo stavby: 
Katastráln í území: 

Zlínský 
Vidče 

Vidče [781525] 
Parc. č.: 1198/16, st. 515/1 , st. 515/2 a st. 515/3 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Záměrem oznamovatele je demolice staré budovy bývalého vepřína , který se nachází na parc. 
č. st. 515/1, st. 515/2 a st. 515/3 v k. ú. Vidče. Na tomto místě bývalého vepřína chce oznamovatel 
zahájit výstavbu nové stáje pro chov ovcí na parc. č. 1198/16 a st. 515/1 v k. ú. Vidče . Jedná 
se o ocelovou halu. 
Posuzovaný záměr je situován v zemědělském areálu v obci Vidče, který je územním plánem obce 
Vidče charakterizován jako území určené pro výrobu a skladování, ale také pro zemědělskou 
a lesnickou výrobu. 

Krajský úřad Zlínského kraje 
tř. Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

IČ: 70891320 
tel. : 577 043 373 

e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 
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Kumulativní vlivy záměru nejsou očekávány z důvodu použití progresivni technologie chovu a řizením 
chovatelských a souvisejících procesů doprovázených emisemi znečišťujících látek a akustickou 
zátěží. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
Navrhovaná stáj pro chov ovci je navržena z ocelové konstrukce o výšce max. 14 m v délce 46 m 
a šífce 25 m. Nosná konstrukce bude uložena na betonovém loži, obvodový plášť haly bude tvořen 
nízkou betonovou podezdívkou a ocelovým trapézovým plechem. Obě če la budou do výšky 5 m 
tvořena ocelový trapézovým plechem a nad výškou 5 m drátěným pletivem. Z tohoto vyplývá, že hala 
bude větrána pfirozeně otevřenými čely hal. Čela haly budou osazena vstupními vraty. 
Stáj bude řešena jako volná kotcová na hluboké podestýlce. Ovce budou ustájeny ve stáji 
s betonovou zemní deskou. Vzhledem k ustájení na hluboké podestýlce není potřeba budovat jímky. 
Hala bude jednoduše osvětlena prosvětlovacími prvky ve střeše , voda bude přivedena do vyhřívaných 
napáječek. Větrání přirozené, štěrbinami v bočních stěnách s protiprůvanovými sítěmi. Vnitfní prostor 
bude rozdělen dle aktuální potřeby pomocí mobilních zábran. Po zimním ustájení budou ovce na jaře 
opět vyvezeny na pastvu, stáj bude vyčištěna , vydesinfikována a připravena na další zimování. 

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

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

Odůvodnění: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životní prostředí a zemědělství , (dále jen „krajský úřad") obdržel 
dne 30.03.2015 oznámení záměru „Zimoviště pro ovce" (zemědělský areál v obci Vidče) zpracované 
podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení podala Lenka Randusová, Vidče 199, 756 53 Vidče , 
IČ: 60609753, která jej zpracovala. Oznamovatelem je Lenka Randusová, Vidče 199, 756 53 Vidče , 
IČ: 60609753. 
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením (č. j . KUZL 22399/2015 ze dne 
07.04.2015) rozeslal krajský úřad dne 08.04.2015 a dne 09.04.2015 byla informace o oznámeni 
zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje. Dotčená obec Vidče informaci o oznámení zveřejnila dne 
09.04.2015 na své úřední desce. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem 
ZLK776. 

I. Charakteristika záměru 

Záměrem oznamovatele je demolice staré budovy bývalého vepřína , který se nachází na parc. 
č. st. 515/1 , st. 515/2 a st. 515/3 v k. ú. Vidče . Na tomto místě bývalého vepřína chce oznamovatel 
zahájit výstavbu nové stáje pro chov ovcí na parc. č. 1198/16 a st. 515/1 v k. ú. Vidče . Jedná 
se o ocelovou halu. 
Manželé Randusovi začal i hospodařit v roce 2001 v obci Vidče. Celková výměra obhospodařovaných 
pozemků v roce 2015 činí 570 ha. Spásání luk a s tím souvisej ící chov ovcí je činnost pro místní 
krajinu velmi prospěšná a důležitá V rámci zabezpečení stáda a zvýšeni welfare chovaných zvífat, 
která jsou v současné době v zimním období bez ustájen i, se manželé rozhodli pro výstavbu nové 
stáje pro chov ovci. Dalším negativním důs ledkem ponechání ovcí v zimním období bez ustájení, je 
rozmáčená půda a dochází mnohdy k nevratnému poškozování drnu. 
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Navrhovaná stáj pro chov ovci je navržena z ocelové konstrukce o výšce max. 14 m v délce 46 m 
a šířce 25 m. Nosná konstrukce bude uložena na betonovém loži, obvodový plášť haly bude tvořen 
nízkou betonovou podezdívkou a ocelovým trapézovým plechem. Obě čela budou do výšky 5 m 
tvořena ocelový trapézovým plechem a nad výškou 5 m drátěným pletivem. Z tohoto vyplývá, že hala 
bude větrána přirozeně otevřenými čely hal. Čela haly budou osazena vstupními vraty. 
Stáj bude řešena jako volná kotcová na hluboké podestýlce. Ovce budou ustájeny ve stáji 
s betonovou zemní deskou. Vzhledem k ustájení na hluboké podestýlce není potřeba budovat jímky. 
Hala bude jednoduše osvětlena prosvětlovacími prvky ve stfeše, voda bude přivedena do vyhřívaných 
napáječek. Větrání přirozené , štěrbinami v bočních stěnách s protiprůvanovými sítěmi. Vnitřní prostor 
bude rozdělen dle aktuální potřeby pomocí mobilních zábran. Po zimním ustájení budou ovce na jaře 
opět vyvezeny na pastvu, stáj bude vyčištěna , vydesinfikována a připravena na další zimování. 
Výhodou tohoto typu ustájení pod střechou , kdy jsou ovce ustájeny v kotcích na hluboké podestýlce je 
vrstva hluboké podestýlky za zimní období (6 měsíců) - cca 0,6 m a plně vyhovuje požadavkům 
welfare. 

li. Umístění záměru 

Posuzovaný záměr je situován v zemědělském areálu v obci Vidče , k. ú. Vidče, na parcelách číslo 
1198/16, st. 515/1, st. 515/2 a st. 515/3. Areál je územním plánem obce Vidče charakterizován jako území 
určené pro výrobu a skladování, ale také pro zemědělskou a lesnickou výrobu. 
Dotčené území se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy na severním okraji obce Vidče 
v EVL Beskydy a CHOPAV Beskydy. Orgán ochrany přírody vydal stanovisko pod čj . 848/BE/2015 
ze dne 04.03.2015, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Dle vyjádření Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování pod čj . MěÚ-RpR/09720/2015 ze dne 
13.03.2015 je umístění záměru v souladu s územním plánem Vidče platným ode dne 06.12.2013. 

Ill. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Nejbližší obytnou zástavbou jsou rodinné domy č. p . 60, 56, 149, 63 a 295 asi 120 m j ihovýchodním 
směrem od záměru. Tyto domy představují hranici obytné zástavby a jsou od místa záměru odcloněna 
stavbou seníku a skladovací halou. Obyvatelé obce Vidče tedy nebudou záměrem přímo ovl ivněni. 

Záměrem může dojít k ovlivnění obyvatel znečištěním ovzduší, akustickou zátěží a ovlivněním faktoru 
pohody. Z výs ledků vyhodnocení v livů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vyplynulo 
následující. 

Roční emise amoniaku (NH3) byla vypočtena z uvedených stacionárních zdrojů na hodnotu 
220 kg/rok. Pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší - Zimoviště pro ovce Vidče, není vyžadováno 
kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějšího předpisu , nejedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj. Produkce amoniaku 
a pachových látek nepřekročují zákonem stanovené limity. Emise tuhých znečišťujících látek 
(TZL) jsou uvažovány jako emise částic poletavého prachu. Emise ostatních znečišťujících látek jsou 
vzhledem k imisním l im itům bezvýznamné. Ovzduší nebude realizací záměru ovlivněno . 

Zdroji hlukových emisí budou v posuzovaném záměru jednak stacionární-plošné zdroje, 
za něž lze považovat zvukové projevy ustájených zvířat v interiéru haly. Legislativa tyto zvukové 
projevy nepovažuje za hluk s tónovými složkami nebo s in formačním charakterem. Druhým zdrojem 
hlukové expozice bude doprava sena ze seníku do ovčína v areálu farmy, odehrávající se zásadně 
v denní době. Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci záměru by příspěvek hladiny hluku 
z provozu zařízení neměl být nikterak významný. 
V období výstavby může navíc dojít ke krátkodobému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě , 
ale tento příspěvek bude minimální a je časově omezen. 
Vzhledem k umístění haly pro ustájení ovcí v areálu farmy dojde také ke snížení dopravy. Zvětšením 
kapacity stáje v areálu farmy se sníží množství zimovaných zvířat venku. 
Realizace neznamená pro obyvatele okolní obce negativní sociální nebo ekonomické důsledky. 
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Záměr vzhledem k použité technologii zimního ustájeni ovcí není zdrojem odpadních vod, které by 
musely být sváděny do jímky či jiné retenční nádrže. Vzhledem k ustájeni na vysoké podestýlce 
se také jejich vybudování nepředpokládá. Hala bude dle záměru investora udržována mechanickým 
čištěním , ochrana proti průsaku močůvky je zaj ištěna jednak technologi í (vysoká podestýlka) a také 
stavebním provedením objektu (betonová nepropustná podlaha). 
Vlivy na kvalitu povrchové a podzemní vody se tudíž nepředpokládají a to jak při realizaci, tak 
ani i při provozu samotném. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění stability či eroze půdy , ani k negativnímu ov livněni půd . Záměr 
bude realizován na zpevněné manipu lační ploše v oploceném areálu zemědělské farmy. Pro vytvořen í 

roviny na pozemcích bude na tuto plochu vylita betonová deska o tloušťce cca 25 cm. Pro stavbu haly 
nebude potreba výstavba základových konstrukcí. 

Na venkovních plochách nebude docházet k manipulaci se závadnými látkami. Hnůj bude 
vyskladněn jednou ročně po ukončení zimování, a to za přízn ivých klimatických podmínek naložen 
přímo v hale a odvezen na polní hnoj iště. 

Nedojde k negativnímu ovlivněni horninového prostředí. 

Záměr stavby je um ístěn v EVL Beskydy a CHKO Beskydy. Navrhovaný záměr se nalézá v Evropsky 
významné l okalitě EVL CZ0724089 Beskydy, která je zřízena pro ochranu př írodních nebo přírodě 
blízkých lesních i nelesních společenstev a evropsky významných druhů , jak rostlinných, tak 
i živočišných , včetně velkých šelem. Orgán ochrany přírody vydal stanovisko pod čj . 848/BE/2015 
ze dne 04.03.2015, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
S ohledem na umístění záměru ve středu oploceném areálu bývalého JZD nedojde k ovl ivnění fauny, 
flóry a ekosystému. Vzhledem k umístění nelze předpokládat výskyt žádných předmětů ochrany. 
Významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny . V územ! se nenacházejí významné stromy 
či jejich skupiny. Nenalézají se zde geologické či paleontologické památky. 
Tento zemědělský areál je umístěný v půdorysném těžišti obce Vidče . Záměr nevyžaduje káceni 
drevin charakterizovaných v§ 3 odst. 1 písm.i) zákona a ve vyh lášce MŽP č . 189/2013 Sb., o och raně 
drevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška o káceni dřevin") . 

V dotčeném území se nenachází žádné nemovité kulturní památky. Nejedná se rovněž o území 
s plošnou památkovou ochranou (tzn. území prohlášené za památkovou rezervaci, památkovou zónu 
nebo ochranné pásmo). Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku 
ani kulturních památek. 

Pro prevenci, vy loučení a sníženi všech významných nepřízn ivých v livů na životní prostředí budou 
dodrženy stávající platné legislativní předpisy a normy platné pro danou činnost. Dále budou 
při manipulaci s nebezpečnými látkami požívány předepsané ochranné pomůcky a bude s nimi 
nakládáno tak, aby nebyl ohrožen stav povrchových a podzemních vod (s používáním nebezpečných 
látek se přesto nepočítá) . Odpadové hospodářstv í bude v souladu se současně platnou legislativou. 
Bude zpracován požární plán. 

Objekt nebude do budoucna využíván pro výrobní či podobné aktivity nad rámec předloženého 
záměru , které by znamenaly významné zvýšení zátěže na okolní prostřed í (např. celoroční výroba 
spojená s intenzivní dopravou, nočním provozem). 

V provozu bude dodržován standardní pořádek. Veškeré produkované odpady budou umísťovány 
do vyčleněných uzavíratelných shromažďovacích nádob, v případě nebezpečného odpadu budou tyto 
vybaveny identifikačn ím listem a řádně označeny kódem odpadu, názvem odpadu a jménem osoby 
odpovídající za nakládání s tímto odpadem. Odpady budou umístěny na vyčleněných místech, 
bez možnosti působen í povětrnostních vl ivů . 
Nakládání s odpady kategorie N bude probíhat v souladu se zákonem č . 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů , ve zněn í pozdějších předpisu . 
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Upozorněni: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje , že 
pokud realizací záměru dojde k prokazatelnému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů živočichů nebo do jejich biotopu, požádá oznamovatel o výjimku ze základních 
ochranných podmínek pro konkrétní druh živočicha dle § 56 zákona č . 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů přfslušný orgán ochran přírody , což je v tomto případě 
AOPK CHKO Beskydy. V rámci obecné ochrany druhů v případě jejich výskytu oznamovatel požádá 
o odchylný postup příslušný orgán ochrany přírody , což je v tomto případě Městský úřad Rožnov 
pod Radhoštěm , odbor životního prostředí. 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření přís lušný úřad obdržel v průběhu zjišt'ovacího řízení : 

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření : 

• 

• 

• 

• 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství , 
čj. KUZL 25238/2015 ze dne 21 .04.2015 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor životního prostředí , 
čj . MěÚ-RpR/OŽP/13047/2015/SIT/173 ze dne 15.04.2015 
česká inspekce životního prostředí , oblastní inspektorát Brno, 
čj . Čl2P/47Řl/1505334 002/15/BLV ze dne 23.04.2015 
česká inspekce životního prostředí , oblastní inspektorát Ostrava, 
čj. Č IŽP/49/IPP/1505356 002/15NMJ ze dne 27 04.2015 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně , 

čj . KHSZL 06996/2015 ze dne 23.04.2015 
Státní veterinární správa, 
čj. SVS/2015/035266-Z ze dne 08.04.2015 

Veřejnost ani dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila . 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení : 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá k záměru „Zimoviště 
pro ovce" umfstěného v zemědělském areálu připomínky. 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí nepožaduje posuzování záměru 
podle zákona. Orgán ochrany ovzduší pouze upozorňuje , že v rámci územního řízeni bude vydáno 
závazné stanovisko z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění. 

ČIŽP oblastní inspektorát Brno nemá k záměru připomínky „Zimoviště pro ovce" umístěného 
v zemědělském areálu. 

ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava ve svém vyjádření uvádí, že j i není z oznámeni zřejmé, zda lze 
vyloučit hnízdění ptáků (např. rehka aj .), a to i zvláště chráněných druhů (typicky vlaštovka obecná). 
V textu oznámení je zmíněno biologické hodnocení (str. 31 ), které ale není součástí příloh oznámení, 
proto není možné ověřit jeho rozsah hodnocení a závěry . 

Z hlediska ostatních zákonů v oblastí životního prostředí je s ohledem na územní působnost dotčeným 
orgánem státní správy ČIŽP 01 Brno. 
Vypořádání: Oznamovatel byl v částí odůvodnění upozorněn , že pokud realizací záměru dojde 
k prokazatelnému škodlivému zásahu do při rozeného vývoje zv láště chráněných druhů živočichů nebo 
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do jejich biotopu požádá oznamovatel o výjimku ze základních ochranných podmínek pro konkrétní 
druh živočicha dle § 56 zákona č . 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
predpisů prlslušný orgán ochran přírody. V rámci obecné ochrany druhů v případě jejich výskytu 
oznamovatel požádá o odchylný postup přís lušný orgán ochrany přírody. 

Na str. 31 bylo biologické hodnocení uvedeno zpracovatelem oznámení omylem. K záměru žádné 
biologické hodnocení zpracováno nebylo. 

Krajská hygienická stanice Zllnského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje posouzení záměru 
podle zákona. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „KVSZ") se záměrem souhlasí, 
případná realizace tohoto záměru by měla velmi pozitivní vliv na pohodu chovaných ovcí v období 
nepříznivých klimatických podmínek. KVSZ upozorňuje, že ze strany investora bude nutné před 
realizací záměru si pro účely stavebního řízení vyžádat posudek podle§ 56 zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisej ících zákonů, který je ve smyslu § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu závazným stanoviskem a podkladem pro rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu . 

Krajský úřad neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření k oznámeni záměru „Zi moviště pro ovce" (zemědělský areál v obci Vidče). Rovněž žádný 
ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č . 100/2001 Sb. Na základě 
informací uvedených v oznámeni záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadu, veřejnosti 

a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona 
krajský úřad s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných 
v l ivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl k závěru , že záměr nemá významný vliv 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Připomínky, které krajský úřad obdržel v rámci zj išťovacího řízení , obsahovaly pouze upozornění , 

případně legislativní požadavky. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat ve smyslu §§ 81 , 82, 83 a 86 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostřed í 
CR s uvedením rozsahu , v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy 
nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení , jež mu předcházelo . Odvolání se podává 
u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Splnění podmlnek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláni podané jen proti odůvodněni 
rozhodnutí je podle ustanovení§ 82 odst 1 správního řádu nepřípustné . 

Do rozhodnuti lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury 
CENIA, česká informačnl agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva 
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru ZLK776, v sekci závěr zjišťovacího 
řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě. 
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Dotčenou Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnuti 
na úřední desce. Doba zveřejněni je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšeni rozhodnuti na úřední desce 
v nejkratším možném termínu. 

Datum vyvěšení: 28. května 2015 

Datum sejmutí: 

Lenka Randusová, 756 53 Vidče 199 

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21 , 761 90 Zlín 

Obec Vidče , Vidče 96, 75653 Vidče 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního 
plánování, stavební úřad , Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm 

Ministerstvo životního prostředí , odbor posuzováni vlivů na 2:P a 
IPPC, Vršovická 65, 100 1 O Praha 1 O - Vršovice 
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