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Ing Eva Gregušova

Zlínského kraje
1.4. Zaiazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu

Dle rozdělovníku
čís lo jednací
KUZL 28863/2015

1.5 Zaří zeni k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčich jednotek
(1 dobytčí jednotka = 500 kg žive hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie li, přílohy

spisová znaéka

č. 1 zákona č. 100/2001 Sb .. o posuzování vlivu na životní prostředí , v platném znění

KUSP 28863/2015 ZPZE-EG

1.5. Umístěni záměru

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ZIVOTNI PROSTREDI (dále jen 11 závazné stanovisko" )
podle§ 9a odst. 1 až 3 zákona č 100/200 1 Sb., o posuzován i vlivu na životní prostřed í a, o změně
některých souvisejicich zákonu (zákon o posuzováni vlivu na životní prostred i). ve znění pozdějších
předpisu (dále jen ..zákon· )

1.1 . Název

Zlínský
(545198]
(781525]
765 , 759 a 760

Vidče
Vidče

1.6. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele
zástupce oznamovatele

Oprávněný

1.7.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zimoviště

Kraj:
Obec:
Katastrální ůzemi :
Parcelní číslo:

Lenka Randusová , 756 53 Vidče 199
Lubomír Randus, 756 53 Vidče 199

té oznamovatele

IČ : 606 09 75 3

záměru

1.8. Sídlo (bydliště) oznamovatele

pro ovce

756 53 Vidče 199

1.2. Charakter záměru
Záměrem oznamovatele je výstavba celkem 6 o bloukových ocelových hal přístupných po k amenivem

zpevněné účelové komunikací. Na vyrovnané a 1.hutněné ploše pozemku budou vystavěny
4 obloukové haly o poloměru oblouku r = 10 m v délkách 22 m, 2 x 34 m a 36 m a 2 obloukové haly
o poloměru r = 5 m v délkách 15 m a 20 m Celková zastavěná plocha všech hal čin í 1435 m2• Nosná
konstrukce bude uložena na asfaltovém loži. obvodový plášť haly bude tvořen nízkou betonovou
podezd ívkou a ocelovým trapézovým plechem. obě čela budou do výšky 5 m tvořena ocelovým
trapézovým plechem a nad výškou 5 m drátěným pletivem Z toho vyplývá, že haly o poloměru
oblouku r = 10 m budou větrany přirozeně otevřenými čely hal, haly o poloměru oblouku r = 5 m budou
plné uzavřené a budou větrány aera ci . Jihozápadní čela všech šesti hal budou osazena dřevěnými
vstupní mi vraty. Obloukové haly budou využívány pouze v zimním období , a to jen k chovu ovcí

Krajský ůřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen . krajský ůřad")
Jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 9a odst. 1 zákona

vydává

NESOUHLASNÉ

Ovce budou ustájeny ve stájích s betonovou zemní deskou. na hlu boké podestýlce. Stáje budou
řešeny Jako volné kotcové . Vzhledem k ustáJení na hluboké podestýlce nen i potfeba budovat jímky
Haly budou jednoduše osvětleny prosvětlovacími prvky ve střeše. voda bude přivedena
do vyhřívaných napáJeček. Větráni přirozené. štěrbinami v bočních stěnách s protipruvanovými sítěmi.
Vnitřn í prostor bude rozdělen d le aktuálni potřeby pomocí mobilních zábran. Po zimn ím ustáJení
budou ovce na jaře vyvezeny na pastvu . stáje budou vyčištěny, vydesinfikovány a připraveny na další
zimování.
Realizaci záměru budou vytvořeny podmínky pro lepší komfort ovci v zimním období, sníží
se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Eliminuje se zatížen i a poškozování lu k
při zimování ovci venku.

ZÁVAZNÉ

STANOVISKO

k záměru

,,Zimoviště

pro ovce"

li. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1.3. Kapacita (rozsah} záměru

11.1. O známeni

Zimni ustáj en i ovci bude realizováno ve čtyřech stájich s počty 175 ks. 270 ks. 285 ks a 270 ks ovcí
V přepočtu na dobytčí jednotky je celková kapacita 150 OJ.
Rozměry navržených hal.
4 obloukové haly o poloměru oblouku r = 10 m v délkách 22 m. 2 x 34 m a 36 m
2 obloukové haly o poloměru r = 5 m v délkách 15 m a 20 m
Celková zastavěná plocha všech ha l činí 1435 m 2
Ovce zde budou ustájeny pouze od podzimu do jara , tj . od listopadu do dubna.

Oznámeni záměru „Ovči n Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče·· v rozsahu pří lohy č. 3 zákona
o posuzováni vlivu na životní prostředí bylo vypracováno v červenci 2014 oznamovatelem pani
Lenkou Ra ndusovou. Součásti oznámení bylo hodnoceni vlivu záměru na evropsky významné loka lity
a ptačí oblast, podle § 45i zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vypracováno v červenci 20 14 RNDr. Markem Banašem , Ph.O.
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11.2. Dokumentace

Dokumentace záměru ,Zimoviště pro ovce" v rozsahu přílohy č. 4 zákona o posuzováni vlivu
na životní prostředí byla vypracována v lednu 2014 oprávněnou osobou Ing. Rad milou Kiszovou
(Osvědčeni o odborné zpusob,losti čj. 4559/743/0PV/93. Platnost autorizace prodloužena
rozhodnutím MŽP čj. 26997/ENV/06. 28853/ENV/11 )
Datum předloženi dokumentace příslušnému úřadu: 30 01 .2015
Dokumentace byla KraJským úřadem Zlínského kraje. odborem životního prostředí a zemědělství
vrácena k doplněni dne 13.02.2015 pod čj KUZL 7445/2015.
Datum předloženi doplněné dokumentace příslušnému úřadu : 11.05 .201S
11.3. Posude k

Posudek zpracoval Ing. Radek Přílepek držitel osvědčeni o odborné zpusob1losti ke zpracováni
dokumentace a posudku (Osvědčeni o odborně zpusobilosti éj. 22357/ 3754/0PVŽP/02. Platnost
autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP 28483/ENV/07; 75248/ENV/11 ).
Datum předložení příslušnému úřadu . 30.10.2015
11.4. Veřejné pro jednání
Veřejné p rojednáni eosudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zá kona se uskutečnilo

v KUL TURNIM DOME Vidče. budova obecního úřadu , (Obecní úřad Vidče. 756 53 Vidče 96). dne
07 12.2015 (pondělí). v 15.00 hodin.
Ill. ODŮVODNĚNÍ
111.1 . Od ůvodněni vydáni nesouhlasného stanovis ka
Z technického a technologického řešeni záměru popsaného v dokumentaci není zcela zřejmé. jak
budou řešeny podlahy budoucích stáji . zda budou izolované či nikoliv. Popsané řešeni v dokumentaci
nebude zaJišťovat bezproblémový provoz a nelze vyloučit možnou kontaminaci povrchových
a podzemních vod v okolí záměru . V dokumentaci je uvedeno. že ustájená zvířata na hluboké
podestýlce budou ve stáJich umístěny po dobu šesti mésicu bez toho. aniž by byl hnuj ze stáji
vyvážen V takovém případě je nezbytné, aby podlahy stáji byly izolované. nepropustné. neboť jinak
by hrozila kontaminace pudy pří padně podzemní nebo povrchové vody pod stavebními objekty
a v Jejich okolí
Z hlediska uvedených variant (tj. varianty posuzované Již v přechozim zjišťovací m řízeni v roce 2014
a nyní, další předložené varianty nu lové) je možno konstatovat. že popis variant nerespektuje závěr
zjišťovacího řízeni vydaný krajským úřadem dne 22.09.2014 čj. KUZL 47472/2014!. kde bylo
požadováno prověřeni variantního řešeni záměru mimo migrační koridor velkých savcu a srovnáni
s variantou navrženou v oznámeni EIA. Tuto podmínku závěru zjišťovacího řízeni o znamovatel
nesplnil.
Z ůdaju uvedených v dokumentaci neni zřejmá obslužná doprava, zcela je opomenuta potřeba
dopravy pro odvoz hnoje vyprodukovaného zvířaty. naváženi senáže. doprava ovci k zimování a jejich
přemístění zpět na pastviny.
Nelze souhlasit s popsaným odvedením dešťových vod ze střech objektu a zpevněných ploch. kdy
oznamovatel záměru počí tá se svedením do vyhloubeného příkopu kolem zpevněné plochy a dále
odvedeni těchto vod příkopem do vodního toku Maretka. Tento zpusob nakládáni s dešťovými vodami
uvedený v dokumentaci Je v přímém rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb„ o technických požadavcích
na stavby. která jednoznačně upřednostňuje zasakováni pred dalšími zpusoby odváděn i . což
dokumentace odpovídajícím zpusobem neřeší. navic an, nespecifikuje množství vznikajicich
dešťových vod.
S trana 3 (cell<em 10 )

K<aJsky uřad Zhnskeho kra,e
tf Tomaše Bati 2 1

761 90 Zl,n

Uvedená produkce hnoje uvedená v dokumentaci (tj. od 1 000 ks ovci tj. 150 DJ při produkci 7.8 VDJ
/rok představuje 1170 t hnoJeirok, během zimní sezóny bude produkce hnoje 585 t.) neodpovídá
údajum uvedeným v tabulce A, přílohy č 1. vyhlášky č. 377/2013 Sb. , o skladování a zpusobu
používáni hnojiv, která uvádi pro produkci hnoje z hluboké podestýlky pro ovce hodnotu 7.8 t/OJ
za rok. protože citovaná vyhláška v tabulce C, přílohy č 1. uvádi přepočet 0.2 OJ/kus, což Je 200 OJ.
Produkce hnoje bude tedy při správném přepočtu na DJ vyšši , a s,ce 1560 t hnoje za rok , tedy 780 t
hnoje za dobu z,mniho ustájeni. z:bývajicí množství hnoje bude zustávat rozptýleno na pastvinách.
Nelze souhlasit s konstatováním dokumentace. že záměr je v souladu s územním plánem s odkazem
na vyJádfeni pfíslušného stavebního úřadu. které je pfilohou dokumentace. Toto konstatová ni
je v rozporu s vyjádřením odboru výstavby a ůzemni ho plánováni MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
ze dne 07.12.2015.
Pozemky určené k výstavbě (tj. pozemky, na kterých mají být umístěny haly o celkové zastavěné
ploše 1435 m2) j sou součásti ZPF ve li. třidě ochrany dle vyhlášky č. 48/201 1 Sb„ o stanoven i třid
ochrany v platném znění. Takové pozemky lze ze ZPF dle § 4. odst. 3 zákona č. 334/ 1992 Sb..
o ochraně zemědělského pudního fondu v platném znění odejmout pouze v případech . kdy Jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského pudního fondu.
V katastru nemovitosti jsou všechny dotčené pozemky parc.č. 765. 759 a 760 evidovány s druhovým
zařazením: orná puda . V souladu s jejich druhovým zařazením se předpokládá i jejich zemědělské
využití. Záměr kromě zamýšleného využití jako pastviny počí tá s jejich zastavěním plošně poměrné
velkými stavebními objekty, aniž by byl řádné zduvodněn prosazující verejný zájem pro toto využiti
orné pudy li. třídy ochrany ZPF.
Nelze souhlasit ani s výstupy hodnocení vl,vu na krajinný ráz. poněvadž řada faktoru vzhledem
k predloženým parametrum záměru vykazuje významný dopad na znaky a hodnoty krajinného rázu
dotčeného krajinného prostoru. Krajský úřad v rámci procesu posuzováni požádal Agenturu ochrany
přírody a krajiny České republiky. Regionální pracoviště Správu Chráněné krajinné oblast, Beskydy
(dále jen „SCHKOB"), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanoveni § 78 odst 5 zákona
č. 114/1 992 Sb., o ochraně pfirody a krajiny. v platném zněni . o posouzeni záměru ..Zimoviště
pro ovce· na krajinný ráz dle§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad obdržel odborné stanovisko
SCHKOB ze dne 15 06.2015 čj. 02535/BE/2015-2. Z tohoto odborného stanoviska vyplývá .
že morfologie terénu předurčuje lineární charakter obce Vidče. Jejiž hlavni kompoz,čni osa je ve směru
východ-západ Posuzovaný prostor se nachází v západní neurbanizované části obce. Navrhovaná
stavba bude mit vliv na identifikované přirodni zna ky krajiny - pohledové horizonty. Stavba
nerespektuje formu a měřítko tradiční zastavby. Zaměrem by došlo k zániku nezastavěného území
Jako volného prostoru mez, dvěma urbanizovanými sídly - obcemi Vidče a Stfítež nad Bečvou.
Doposud nezastavěné. pohledově exponované plochy mez, sídly představuji složku území. ktera je
neustále ohrožovaná rozrustající se zástavbou. Volna plocha je taktéž součásti dálkového migračního
koridoru Zachováni kondoru v současném stavu je nutno považovat za zásadní. protože okofni m ísta
v území neumožňuji zachování pruchodnosb krajiny pro volně ž1jicí živočichy . Ubýváním volných
ploch dochází ke stírání harmonického rázu kra1iny.
Vzhledem k výše uvedenému SC HKOB nedoporučuje umístěni a realizaci navrhovaně stavby
v nezastavěném území obce.
Dále v dokumentaci chybí konkrétní hodnoceni vlivu na biotu a ekosystémy, což je dalším z duvodu,
proč nelze dokumentaci přijmout jako odborně relevantní podklad pro hodnoceni vlivu a tudíž nelze
k záměru vydat souhlasné stanovisko Rovněž omezeni funkčnosti část, migračně významného ú zemí
a úseku dálkového m igračního koridoru je dokladem nevhodnosti lokalizace záměru.
V rámci procesu posuzování vlivu záměru obdržel krajský ůřad také vyjádřeni Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR") ze dne 16.06.2015 čj. 06331/SOPK/15.
Z tohoto vyjádfení vyplývá. že by výstavbou záměru došlo ke zvýšeni bariérového účinku a tím zúžení
volného pruchodu dálkovým migračním koridorem AOPK ČR tvrdí, že pro zachováni migrační funkce
koridoru je nežádoucí zužováni migračního koridoru jakoukoliv výstavbou. Dále konstatuje.
že zamýšlené stavby by byly škodlivým zasahem do biotopu zvláště chráněných druhu velkých šelem.
které Jsou předmétem ochrany v EVL CZ0724089 Beskydy Nedílnou součástí jejich biotopu jsou
1 migrační koridory, které umožnují migraci mezi jádrovými území s trvalým výskytem těchto druhu
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111.2. Souhrnna c harakteristika
jejich veli kosti a významnosti

předpokládaných

vlivi,

zaměru

na životn i

prostředí

z hlediska

Za nejvýznamněJši Je nutno považovat vhvy .z:améru týka1ic1 se možného vlivu na povrchové
a podzemn, vody pudu, kraJ1nny raz a m,gračoi kondor Vhvy na ostatní posuzovane slozky ž1vot111ho
prostředi ie možno oznaért za meně významne
Předložená dokumentace nezaručuJe vyloučeni negativních vhvu záměru ve vztahu k vlivu
nél povrchové a podzemní vody. pudu. faunu a flóru včetně vhvu na kraJinný ráz a škodlivým zásahum
do biotopu zvláště chráněných druhu velkých šelem zužováním m,gračniho koridoru

111.3. Hodnoceni technického řešen i záměru s ohledem na dosate ny stupeň poznání. pokud jde
o zneči šťován í žívotniho prostředí
Technické řešen, záměru je pro potřeby posouzeni vlivu na život ni prostřed í v dokumentaci popsáno
jen částečně a neleši řadu aspektu, které mohou nasta t. Za hlavni nedostatky Je považováno zeJména
nedostatečné zajištěni záměru proti možným prusa kum močuvky do podloží. řešeni možné
kontaminace deštovych vod na manipulačních plochach
techn,ckeho řešeni posuzovaneho zaméru lze konstatovat.
nen, dostatečnym zpusobem vypořádána problematika dopravy (zvířat. krmeni
a vyvoz hnoje). možné kontam111ace pudy a zabor Jedne z bonitně neJkvalitnéjš1 orné pudy . Dale není
dostatečné vypořádána problematika nejvhodnéJšlho zpusobu nakládáni s dešťovými vodami. Nebylo
př,hlednuto k negativním vlivum záměru na kraJ1nny ráz územ, a škodlivým zasahum do biotopu
zvlašté chranénych druhu velkych šelem zužovanim m,gračn,ho kondoru Tato problematika Je
podrobné komentovana v iednothvych částech p/edloženeho posudku

Na

základě

předloženého

ze v dokumentaci

111.4.

Pořadí

z hlediska

variant (pokud byty

předloženy)

z hlediska vlivu na žívotni prostředí

uvedenych variant (vana nta navržená oznamovatelem a varianta nulová} Je možno
konstatovat.
popis variant nerespektuj e závěr ZJ•šťovacího ří zeni vydaný kraJským úřadem dne
22 09 2014 ČJ. KUZL 47472/2014 kde je požadovano prověřen, vanantniho řešeni záměru m,mo
m,gračn, kondor velkých savcu a provést JeJ• Stovnáni s vanantou navrženou v oznámen, J,na
vananta nebyla II dokumenlaa předložena

ze

111.5. Celkové hodnoceni procesu posuzováni

včetně účastí veřej ností

Proces posuzováni vhvu záměru .Zimoviště pro ovce· na ž,votni prostředí proběh I v souladu
s příslušným, ustanoven,mi zákona č 100/2001 Sb o posuzováni vlivu na životní prostředí Vlivy
zaměru byly posouzeny ze všech podstatných hledisek
Zamér byl prezentovan na ,ntemetu na www cen,a cz/eia. kod záměru ZLK731 .
Oznamení
Oznámeni záměru .Ovči n Vidče - Stavba k zimování ovci v ků Vidče· bylo předloženo KraJskému
úřadu Zlínského kraje. odboru životního prostledi a zemědělství (dale jen .kraJský úřaď) dne
06 08 2014 v rozsahu přílohy č 3 zák č. 100/2001 Sb. a zamér byt podroben ZJ1što11acimu ř,zeni
podle § 7 tohoto zakona. Oznamen, bylo dopisem ze dne 13 08 2014 pod ČJ KUZL 48848/2014
rozesláno dotčenym uzemním samosprávným celkum a dotčenym správním uřadum ke zveřeJnén,
a vyJádřeni . Informace o oznámen, byla zveřeiněna na úřední desce Zlinského kraJe od 15 08.2014
do 04.09.2014
V době zákonné lh uty zj,št ovacího řízeni se k oznámeni vyjádřili
Krajský uřad Zhnského kraJe. odbor životního prostřed, a zemědélstv1
Ceská inspekce zivotniho prostiedi . Oblastn, mspektorát Brno
Kra1ska hyg,en,cká stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zimě
Městsky uřad Rožnov pod Radhoštěm . odbor životního prostředí
Krajská vetennárni sprava Statn í vetennárni správy pro Zlínský kraJ
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánováni
Hnuti DUHA. mistni skupina Olomouc

Zlínského kraje
Zdenka Vaculínová
Eva Ondřejová
Ing Hana Lukašíková
J1tl<a Orságová
Jan a Marta Vaculínovi
Dan,eta Šimčí ková

V pruběhu ZJ1šťovacího řízen, krajský uřad obdržel řadu relevantních oduvodnéných připomínek
k záměru .Ovčin Vidče - Stavba k zimovaní ovcí v kú Vidče· a požadavku na úplné posouzeni
záměru S ohledem na povahu a rozsah záměru, Jeho umistěm a charaktenstiku předpokladaných
vt1vu záměru na životní prostřed, a veřeine zdrav, dospěl krajský úřad k zavěru že záměr muže mit
vyznamný vliv na ž1votn, prostředí a veřeJné zdraví. VyJadřen, . podm,nky a př,pominky uplatněné
v ráme, ZJištovaciho fizeni byly zapracovány do Závěru ZJištovacího řizeni ze dne 22 9 2014. ČJ. KUZL
47472/2014 Závěr ZJištovaciho řízen i stanovil další posuzováni zaměru a byly v něm uplesněny
oblast,. na které je tře ba se v dokumentaci zaměřit Do dokumentace vlivu záměru na životní prostředí
zpracované autonzovanou osobou dle přtlohy č 4 citovaného zákona bylo nutné zapracovat
a vypořadat se s připomínkami uvedeným, v obdržených vyJádřen,
Dokumentace
Dokumentace záměru „Zimoviště pro ovce" v rozsahu přílohy č. 4 zák č 100/2001 Sb. byla doručena
krajskému ůladu dne 30 01 2015. Dokumentace byla krajským úřadem vrácena k doplněni
dne 13 02 2015 pod čj KUZL 7445/2015 Doplněnou dokumentaci obdržel krajský úřad
dne 11 05 2015 Dokumentace byla dopisem ze dne 13 05 2015 čj. KUZL 29282/2015 rozeslána
dotčeným uzemním samospravnym celkum a dotčeným spravn,m úřadum ke zveřejněni a vyJ3dřeni
a byl tak zahaien proces posuzováni vhvu z.1měru na ž1vot111 prostředí . tzv proces EIA. Kra1sky uřad
dne 14 05 2015 pozadal dopisem čj. KUZL 29824/2015 Agenturu ochrany přírody a kraJ1ny ČR
o posouzeni vhvu záměru na krajinný ráz. Veškeré př,pomi nky, které krajský úřad obdržel
k dokumentac,, byly odeslány Ing. Radkov, Přílepkovi jako podklad pro zpracování posudku
dokumentem ze dne 19.05 2015, ČJ KUZL 30732/2015.
Informace o dokumentac, byla zveřejněna na úřední desce Zlinskeho kraie od 18 05 2015
do 18.06 20 15
V době zákonné lhuty procesu posuzován, vhvu na životn, prostředí (EIA) se k dokumentaci vyJadřili
(či sla jednací dle evidence kraJského úřadu)
Městský Ílřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor výstavby a územního plánováni
ze dne 12.06.2015, čj KUZL 36461 /2015
Zdenka Vaculinová
ze dne 10 06.2015 ČJ 36608/2015
česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
ze dne 15.06.2015, ČJ KUZL 36800/2015
AOPK ČR , CHKO Beskydy
ze dne 15.06.2015, ČJ KUZL 37025/2015
Městský úřad Rožnov pod Radh oště m, odbor životního prostředí
ze dne 15 06.2015. ČJ KUZL 36860/2015
Eva Ondřejová
ze dne 15.06.2015, ČJ KUZL 3697712015, KUZL 36976/2015
Mgr. Eva Žatková a tng . Jiří Urban
ze dne 11 .06.20 15. čj KUZL 36973/2015
Krajská veterinám i správa Státní veterínární správy pro Zlínský kraj
ze dne 16 06.2015 q KUZL 3746 1/2015
Ing. Jan Vaculín a Marta Vaculínová
ze dne 15.06.2015, q KUZL 3727112015
Ing. Hana Žatková a Ing. Pavel Žatek
ze dne 13.06 2015, ČJ KUZL 37265/2015
Mgr. Eliška HroneAová
ze dne 16.06.2015. q KUZI 37273/2015

::~:a: I Žatek. Ing Hana Žatková. Mgr E
' va Žatkova
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Ing. Hana Lukašíková
ze dne 15.06.2015. čj . KUZL 37277/20 15
Krajská hygienická stanice Zlínské ho kraje se sídlem ve Zlíně
ze dne 16.06 .20 15. čj . KUZL 37553/2015
Jitka Orságová
ze dne 16.06.2015. čj KUZL 37612/2015
Obec Vidče
ze d ne 16.06.2015. čj . KUZL 37746/20 15
Hnutí OUHA Olomouc
ze dne 18.06.20 15. čj . KUZL 37869120 15
AOPK ČR
ze dne 16.06.2015, éj. KUZL 37681/2015
Daniela Šimčíková
ze dne 18 .06.2015, čj. KUZL 38229/2015
Krajský úiad Zlínského kraj e, odbor životního prostředí a zemědělství
ze dne 23.06.20 15, čj KUZL 38574/2015
Hnutí OUHA Olomouc
ze dne 18 23 06.20 15, čj. KUZL 38635120 15

Hnutí OUHA Olomouc
ze dne 14.12.2015, ČJ, KUZL 77580/2015
Veřejné projednán i
Miste veřeJného projednáni:

Datum a čas veřejného projednáni:

Informace o konáni veřejného pro1ednáni byla zveřejněna na úřed ní desce Zlínského kraje
od 23.11.2015 do 08 12 20 15 (čj. KUZL 71624/2015)
Veřejné projednáni proběhlo v souladu s usta,1ovenim § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzováni vlivu
na životn í prostředí), a byl z něj pořízen zápis. čj. KUZL 78481/2015 ze dne 21.12.2015. Veřejného
projednáni se celkem zůčastrnlo 20 osob (dle listiny přítomných). z toho 10 občanu

Účastnici veřejného projednáni byli seznámeni s posuzovaným záměrem, obsahem dokumentace
a posudku a po ukončeni prezentace následovala diskuse zúčastněných .
111.6. Seznam subjektů, jejich vyjádřeni jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Posudek
Pro zpracován i posudku byl krajským úřadem pověřen pan Ing. Radek Přílepek dopisem ze dne
19 .05.2015 , čj. KUZL 30732/2015. Obdržená vyjádřeni byla zpracovateli posudku doručena
30.06.2015 (čj KUZL 39602/2015) Vzhledem ke složitosti záměru zpracovatel posudku požádal
krajský ůřad o prodlouženi lhuty vydání posudku. Posudek v rozsahu pří lohy č. 5 zá k. č. 10 012001 Sb.
byl doručen krajskému úřadu d ne 30. 10.2015, Posudek byl dopisem ze d ne 05. 11.201 5, čj. KUZL
68599/20 15 rozeslán dotčeným územní m samosprávným celkum a dotčeným správním úladum
ke zveřejnění a vyjádřeni . Informace o posudku byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje
od 09 11 2015 do 09.12.2015 (čj KUZL 68576/20 15).

V době zákonné lhuty procesu posuzováni vlivu na životní prostředí (EIA) se k posudku vyjádřili.
(čísla Jednací dle evidence kraJské ho úřadu):
Městský úřad Roinov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánováni

ze dne 07 .12.20 15, čj. KU ZL 75602/20 15
Zdenka Vaculínová
ze dne 06.12.2015. q. 75838/2015
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
ze dne 02.12.20 15. ČJ. KUZL 75436/2015
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí
ze dne 04.12.20 15, čj KU ZL 75 191/20 15
Mgr. Eva Žatková a Ing . J iří Urba n
ze dne 03.12.2015 , čj . KUZL 7584 8/2015
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
ze dne 07.12.2015. q KUZL 7669012015
Ing. Jan Vaculín a Marta Vaculínová
ze dne 06.12.20 15, čj. KUZL 7584612015
Ing. Hana Žatková a Ing. Pavel Žatek
ze dne 04.12.20 15. čj KU ZL 75849120 15
Jitka Orságová
ze dne 06.12.2015. čj. KUZL 75845/20 15
Pan Zajíc
ze dne 06.12.2015. čj. KUZL 75844/2015
Hnuti OUHA Olomouc
ze dne 09.12 2015, čj. KUZL 763 1112015
Krajský ú řad Zlínského kraje, odbor životního prostredi a zemědělství
ze dne 27.11.20 15. ČJ. KUZL 73680/2015

76 1 90 Zhn

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a úze mního plánováni
Zdenka Vaculínová
Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát Brno
AOPK ČR , CHKO Beskydy
Městský ůřad Rožnov pod Radhoštěm. odbor životního prostředí
Eva Ondřejová
Mgr. Eva Žatková a Ing. Jiři Urban
Kra1ská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
Ing. Jan Vaculí n a Marta Vaculí nová
Ing. Hana Žatková a Ing. Pavel Žatek
Mgr. Eliška Hronešová
Ing. Hana Lukašíková
Krajská hyg ienická stanice Zlinskěho kraje se sídlem ve Zlině
Jitka Orságová
Obec Vidče
Hnuti DUHA Olomouc
AOPKČR
Daniela Šimčíková
Krajský úřad Zlínského kra1e. odbor životního prostředí a zemědělství

111.7. Vypořádání vyjádřeni k dokumentaci {oznámení)
Vypořádá ni obdržených vyjádření k dokumentaci je uvedeno v kap. V posudku EIA . Posu dek
se zabývá v dané etapě posuzováni jak kontrolou a vypořádání m uplatněni závěru zjišťovacího řízeni
v posuzované dokumentaci a rámcovým vypořád áním vyjádřeni k oznámeni , tak zejména
vypořádáním všech o bd ržených vyjádření k dokumentaci. Připomínky k dokumentaci byly v posudku
podrobně okomentovány a požadovaná opatřeni byla zahrnuta do návrhu stanoviska.

111.8. Vypořádání vyjádřeni k posudku
Všechna obdržená vyjádřeni k posudku byla vypořádána v dokumentu. který o bd ržel příslušný úřad
d ne 29.01 .20 16 , čj KUZL 9057/2016. Vypořádán i vyjádřeni k posudku je přílohou tohoto stanoviska
a je jeho nedílnou součástí.

Toto závazné stanovisko Je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb . správní řád, ve znění
pozdějších předpisu. jako podklad pro vydáni rozhodnuti v navazujícím ří zeni podle § 3 písm . g)
zákona.
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Toto závazné stanovisko nenahrazuje vyjádřeni dotčených orgánu státní správy, ani příslušná
povoleni podle zvláštních předpisu.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydáni s tím. ie muže být na žádost
oznamovatele prodloužena v soulad u s § 9a odst 3 zákona.

Rozdělovn ík :

Dotčené

územní sa mosprávné celky :

Zlínský kraj. tf. T. Bat, 21 , 761 90 Zlín
Obec Vtdče. Vidče 96. 75653 Vtdče

Poučeni

Proti tomuto závaznému stanovisku neni podáni samostatného odvoláni přípustné. V souladu
s ustanovení m § 149 odst. 4 zákona é. 500/2004 Sb., správní řád. ve zněni pozdějších předpisu je
toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvoláni podaného proti rozhodnuti vydanému
v navazujícím řízeni. které bylo podmí něno tímto závazným stanoviskem.

Dotčenou Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejněni tohoto stanoviska

na úředn í desce a nejméně ještě jedním v dotčenem území obvyklým zpusobem . Doba zveřejněni je
nejméně 15 dnu Zároveti žádáme v souladu s§ 16 odst 4 citovaného zákona o zasláni písemného
vyrozuměni o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším možném terminu.

Dotčené

správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství. tř. T. Bat, 21 , 761 90 Zlin
Obecní úlad Vidče, Vidče 96. 75653 Vidče
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. odbor životního prostředí . Masarykovo nám. 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se síd lem ve Zlíně. Havlíčkovo nábřeží 600. 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. územní pracoviště Vsetín. 4. května 287 , 755 01 Vsetí n

ČIŽP oblastní inspektorát Brno. Lieberzeitova 14. 614 00 Brno
Datum vydáni stanoviska:

4 . února 2016

Datum vyvěšeni :

a

Povodí Moravy, s.p„ D/evařsk.á 11 . 601 75 Brno
Kraiská vetennárni správa pro Zlínský kraj . Lazy 654. 760 01 Zlin
Ministerstvo životního prostředí . odbor posuzováni vlivu na ŽP a IPPC. Vršovická 65, 100 10 Pra ha
1O - Vršovíce

února 2016

Datum sejmuti:

Ministerstvo životního prostředí . OVSS VIII, tř Krapkova 3. 779 00 Olomouc

Oznamovatel:

Lenka Randusová. Vidée 199 . 756 53 Vidče

Na vědomi :

Tiskový odbor Zlínského kraje
Obec Střítež nad Bečvou. Stlitež nad Bečvou 193. 756 52 Střítež nad Bečvou
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor výstavby a územního plánováni, stavební ú řad.
Masarykovo nám 128. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

AOPK Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
AOPK Č R. Kaplanova 1931/ 1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Vypořádán· vyjádlení k posudku , které krajský úřad obdržel dne 29.01 2016 Jako součást dokumentu
čj

KUZL 057/2016

Hnuti DUHA Olomouc. Dolni náměstí 38 , 779 00 Olomouc
Ing. Radmila Kiszová-Pinia . 742 57 Ltbhošť 455
Ing Radek Přílepek. Bydlinského 871 . 391 01 Sezimovo ůsti

S lr~n.a 9 (celk&m 10)

KraJsky uiad ZJ1nskeho kra,e
tř Tomase Bati 2 1
761 90 Zlon

té 70891320
tel 577 043 373
e-marl éva gregusova@k.r~zhnsky cz www kr·zlinsky.cz

