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Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 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“) – předání 

závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Stavební úpravy farmy pro 

dojnice Vrbice“  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Stavební úpravy farmy pro 

dojnice Vrbice“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných 

vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl 

vydán závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj obec Vrbice a Královéhradecký kraj, žádáme podle 

§ 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně 

ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba 

zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky 

v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace 

příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 

 

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jičín, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme 

o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), dále na 

internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce 

Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – 

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat 

elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) 
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nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

 

                                                 

 

 

     Dr. Ing. Richard Veselý        

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: závěr zjišťovacího řízení 

 

Rozdělovník: 15064/ZP/2009 - Čr   

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj – zde  

2) Obec Vrbice, Vrbice 25, 507 03 Vysoké Veselí 

 

Dotčené správní úřady:  

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín,  

Bolzanova 36, 506 15 Jičín          

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad Vrbice, Vrbice 25, 507 03 Vysoké Veselí 

4) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Jičín, Železnická 1057, 

506 01 Jičín 

 

Oznamovatel: 

AGRO SLATINY a.s., 506 01 Slatiny 68  

 

Na vědomí: 

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 


