
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI 79737/2017       OZPZ 2689/2017 Ča 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
podle § 7 odst. 6 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“) 

 

Identifikační údaje 
 
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

 
Teletník, středisko Jívoví 
 
Bod 1.5, kategorie II  Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 

50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) 
(záměry neuvedené v kategorii I) 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

 

Stávající stav: 

- OMD – telata (jalovičky, býčci)..................350 ks (98 DJ) 

  

Navrhovaný stav:   

- OMD – telata (jalovičky, býčci)..................350 ks (98 DJ) 

- teletník – telata...........................................320 ks (70,4 DJ) 

 
Realizací záměru dojde k navýšení kapacity chovaných zvířat o 70,4 DJ na celkových 168,4 DJ. 
(Pozn.: DJ......dobytčí jednotka) 

Umístění záměru:  kraj: Vysočina 
    okres:  Žďár nad Sázavou 
                                              obec:   Jívoví 
    k. ú.:   Jívoví 
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Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
též „správní řád“): 
 
FARMA BLATINY – CZ, s.r.o., Jívoví 78, 594 51 Křižanov, IČ 25565605. 

Zpracovatel oznámení: 

Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče.  
 
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem je realizace výstavby nového teletníku o projektované kapacitě 320 ks telat. V areálu 
stejného provozovatele se dále nachází další stávající hospodářské objekty -  objekt OMD, který 
slouží k chovu mladého dobytka (jalovice, telata) o současné kapacitě 350 ks, a objekt 
„shromažďovací středisko pro zvířata“, který je využívaný pouze pro jednodenní karanténu při 
převozu zvířat o jednorázové kapacitě do cca 170 DJ (nejedná se o chov hospodářských zvířat). 
V levé části areálu je dále umístěno hnojiště / kompostárna BRO o kapacitě cca 2 600 tun 
provozované organizací ZD Křižanovsko, a v horní části areálu se nachází skladové objekty a 
drobná řemeslná výroba jiných soukromých provozovatelů. Z hlediska možných kumulací lze 
tyto stávající objekty uvažovat pouze v souvislosti s dopravou, z hlediska chovu hospodářských 
zvířat (vyjma hnojiště a shromažďovacího střediska) nemůže ke kumulacím docházet. Jiné další 
související projekty či záměry, ani možnost kumulace projektu s jinými záměry, nejsou 
v současné době identifikovány. 
 
 
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
 
Stavba nového teletníku bude mít půdorysné rozměry 52,3 x 15,3 m a výšku cca 6 m, sedlovou 
střechu a nepropustnou betonovou podlahu. Ustájení bude stelivové s pravidelným vyklízením 
mrvy na hnojnou koncovku, s lehacími boxy a přistýlanými hnojnými chodbami. Stáj je rozdělena 
na provozně nezávislé 4 sekce po 8 boxech (v každém boxu max. 10 ks telat). Všechny sekce 
jsou od sebe stavebně i zooveterinárně odděleny. U leháren je navrženo vyvýšené krmiště, do 
kterého bude možné telata uzavřít pro usnadnění čištění lože. Větrání je přirozené otvory 
v podélných stěnách, osazené protiprůvanovými sítěmi či ve stropě, ve hřebeni je navržena 
vrcholová větrací štěrbina s deflektory. Krmení bude prováděno pomocí automatických robotů, 
doplňkově budou telata krmena granulemi z automatických zásobníků, které budou doplňovány 
z venkovního sila, napájení bude zabezpečeno napájecími žlaby. 
Z objektu po vyskladnění (ustájovací plocha) či průběžně (cca 2x týdně krmiště) se mrva bude 
vyhrnovat mobilní technikou na zpevněné manipulační plochy za objektem, ze kterých bude 
okamžitě převážena na hnojiště smluvní zemědělské organizace. Znečištěné vody z těchto 
ploch budou svedeny do samostatné podzemní zakryté jímky o kapacitě cca 25 m3. 

 
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1, 
kategorii II, bodě 1.5 zákona (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou 
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od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti/ záměry neuvedené 
v kategorii I). 
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina 
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, 
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 
odst. 6 zákona, že záměr 
 

„Teletník, středisko Jívoví“ 
 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona 

 
 
Odůvodnění 

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

Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz je řešen tak, aby byl vliv na životní prostředí 
minimalizován. Záměrem, který je situován ve stávajícím zemědělském areálu, dochází 
k postupné modernizaci farmy, zavedeny budou nejlepší dostupné techniky v zemědělství. 

K předkládanému záměru byl zpracován návrh ochranného pásma chovu hospodářských zvířat 
(Ing. Jan Šafařík, září 2017), z jehož závěru vyplývá, že obytné objekty jsou situovány 
v dostatečné vzdálenosti od zemědělských objektů, stávající i navržené ochranné pásmo 
nezasahuje do těchto obytných částí.  

V oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření pro eliminaci, respektive snížení 
negativních vlivů na životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru. 
Jedná se např. o tato opatření: snižovat prašnost při realizaci záměru, zajistit kropení 
deponovaných zemin při suchém počasí; provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací 
při výstavbě; produkované odpady ukládat a zneškodňovat v souladu s platnou legislativou; 
důsledně dbát na realizaci vodohospodářského zabezpečení skladových prostor hnojiv; stavební 
práce provádět pouze ve stanovené denní době; vypracovat/aktualizovat Plán opatření pro 
případ havárie dle vodního zákona; provádět zkoušky těsnosti jímek/nádrží s nebezpečnými 
závadnými látkami, aj. 

Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek 
životního prostředí nebude významná. V následných řízeních bude záměr dále řešen podle 
„složkových zákonů“, a to zejména na úseku ochrany ovzduší a ochrany vod. Vlivy na zájmy 
chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat. 
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I. Charakteristika záměru 
 
Jedná se o změny ve stávajícím zemědělském areálu – výstavbu nového objektu teletníku. Celý 
areál byl původně využitý pro chov skotu (dojnic a telat) a prasat (výkrm) o vyšších 
projektovaných kapacitách, v současné době jsou tyto objekty z větší části využívány k jiným 
účelům. Nový objekt bude zcela v souladu s tzv. „welfare“. U ostatních objektů nedochází 
k žádným změnám, využity budou v souladu s původním využitím (ŽV, sklady, apod.). 

      
 
II. Umístění záměru 
 
Zemědělský areál se nachází na severozápadní straně obce Jívoví, v samostatně oploceném 
areálu po pravé straně silnice I/37 vedoucí z města Křižanov na město Žďár nad Sázavou. 
Dle vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 9. 
8. 2017, čj. VÝST/31217/2017-kund/203/2017-kund, lze se záměrem z hlediska územního 
plánování souhlasit. 
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství ze 
dne 23. 8. 2017 pod čj. KUJI 61121/2017 OZPZ 1809/2017. 
 
 
III.  Charakteristika  předpokládaných  vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  
      včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
V období výstavby je předpokládaným zdrojem emisí provoz stavebních mechanismů a nákladní 
doprava. Především se bude jednat o prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování 
(spalovací motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). Toto zatížení 
však bude pouze krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci. Celkově lze 
říci, že vliv záměru v období výstavby na ovzduší je zanedbatelný. 
Během provozu záměru je nejvýznamnějším dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku. 
Produkce amoniaku bude redukována opatřeními (snižujícími technologiemi) uvedenými 
v předloženém oznámení. Liniové zdroje znečištění ovzduší představují všechny dopravní 
prostředky pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastního 
střediska. V důsledku záměru nedojde, dle zpracovatele oznámení, v okolí stavby k nárůstu 
imisní zátěže oproti původnímu stavu v areálu, spíše dojde ke snížení. Imisní zátěž 
z automobilové dopravy vázané na provoz je velmi nízká, neočekává se prakticky žádná změna. 
 
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 
Dešťové vody ze spodní části areálu jsou částečně svedeny do dešťové kanalizace vyústěné do 
přilehlého rybníka Husárek, většinou jsou však vyvedeny k přirozenému zasakování na okolní 
terén. Dešťové vody ze střechy posuzovaného objektu budou svedeny na okolní nezpevněný 
terén k přirozenému vsakování přes zasakovací prvky. Splaškové vody jsou svedeny do jímky 
na vyvážení, areál není napojen na veřejnou kanalizaci. Záměrem nedochází ke změnám. 
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Hnůj je dočasně skladován na hnojných koncovkách, ze kterých je co nejdříve odvážen na 
hnojiště smluvních organizací. Močůvka je skladována ve stávající či nové podzemní jímce 
zakryté pevným víkem. 
 
Vlivy na půdu 
Záměrem nevyplývá požadavek na nový zábor půdy mimo stávající areál. Stavbou nebudou 
dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL. 
 
Vlivy na krajinu  
U hodnoceného záměru se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz, záměr významně 
nemění krajinný ráz. Nový objekt bude sladěný s okolními objekty. V areálu bude doplněna 
výsadba zeleně. Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. V současné době 
je funkční izolační zeleň tvořena vegetací v okolí areálu, na okraji areálu i v areálu, tato bude 
doplněna. 
 
Vlivy na faunu a floru 
Místo realizace záměru není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Posuzovaný 
záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálních významných druhů 
rostlin ani živočichů. Před zahájením stavby bude prověřen výskyt sinantropně vázaných ptáků 
v prostoru stavby, a v případě výskytu bude výstavba pokračovat mimo hnízdní dobu. 
 
Vlivy na hlukovou situaci  
Areál je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, záměrem nedochází k instalaci 
nových významných zdrojů hluku, spíše dochází k rušení stávajících. Dle zpracovatele 
oznámení lze očekávat, že při celkovém provozu areálu živočišné výroby v nejbližším 
chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou dodrženy 
hygienické limity hluku pro denní a noční dobu, a nedojde tak k nepřípustné hlukové zátěži 
obyvatel. 

 
 
2. Úkony před vydáním rozhodnutí  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 15. 9. 2017 
oznámení záměru „Teletník, středisko Jívoví“ podané Ing. Janem Šafaříkem, který na základě 
plné moci zastupuje oznamovatele záměru. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu 
s oznámením rozeslán dne 19. 9. 2017 pod čj. KUJI 66702/2017 OZPZ 2689/2017 Ča. 
Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS907) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 25. 9. 2017, Obce Jívoví 25. 9. 2017. Veřejnost a 
dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila. 
 

 
3. Podklady pro rozhodnutí 

Oznámení zpracované v srpnu - září 2017 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Janem Šafaříkem. 
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Vyjádření uvedená v bodu 4. 

 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu     
zjišťovacího řízení   
 

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 4. 10. 2017, č. 
j. ŽP/36105/2017-pa/313/2017-pa, 
 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze 
dne 5. 10. 2017, č. j. ČIŽP/46/2017/1856, 
 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany 
ovzduší – vyjádření ze dne 16. 10. 2017, č. j. KUJI 73864/2017, OZPZ 642/2017, 
 

 Obecní úřad Jívoví – vyjádření ze dne 11. 10. 2017, 
 

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 25. 10. 
2017, č.j. KHSV/21822/2017/ZR/HOK/Roh. 
 

 
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení  

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí zaslal vyjádření z těchto hledisek: 
 
Ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, ochrana zemědělského půdního fondu – všechna vyjádření jsou 
bez připomínek, nepožadují posuzování záměru dle zákona. 
 
Vodní hospodářství -  bez připomínek, nepožaduje posuzování dle zákona. Dále uvádí, že 
v dalších navazujících řízeních budou dodrženy tyto podmínky: bude provedena aktualizace 
havarijního plánu, ke kolaudačnímu řízení bude doložena těsnostní zkouška jímky, záměr nesmí 
negativně ovlivnit odtokové poměry, při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami, pro likvidaci neznečištěných dešťových vod budou 
přednostně využity všechny možnosti pro vsakování a zdržení vody v lokalitě, kapacita 
skladovacích prostor na statková hnojiva bude v souladu s platnou legislativou. 
Vypořádání: 
Uvedená upozornění vycházejí z legislativy v oblasti vodního hospodářství a musí být 
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP“, „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření 
obsahující stanoviska těchto oddělení: 
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Oddělení ochrany přírody uvádí, že navrhovaný objekt je situován v blízkosti komunikace I/37 
Křižanov – Žďár nad Sázavou s otevřeným průhledem od zástavby obce Jívoví. Realizací 
záměru tak může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu lokality. Inspekce upozorňuje, že 
pokud není plošné a prostorové uspořádání zamýšleného objektu stanoveno územním nebo 
regulačním plánem v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu dohodnutými s orgánem 
ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
pro umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Za úsek ochrany přírody nemá inspekce 
k realizaci záměru další připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona. 
Vypořádání: 
Upozornění odkazuje na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny a musí být respektováno 
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Oddělení ochrany vod ve svém stanovisku uvádí, že k předloženému záměru nemá připomínek 
a nepožaduje pokračování v procesu EIA.  
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že nemá k předloženému záměru připomínek a 
nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Oddělení ochrany ovzduší ve svém stanovisku uvádí, že nemá k předloženému záměru 
připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Na základě výše uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí 
připomínky budou řešeny v následných správních řízeních. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření za úsek 
ochrany ovzduší uvádí, že realizací záměru se ze Střediska Jívoví stane vyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
příloha č. 2, kód 8 – Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí 
amoniaku nad 5 t včetně. Pro jeho provoz je vyžadováno zpracování provozního řádu jako 
součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) tohoto zákona. Přílohou žádosti o povolení 
provozu stacionárního zdroje, případně o závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje, 
nebo k provedení stavby stacionárního zdroje dle zákona o ochraně ovzduší bude odborný 
posudek podle tohoto zákona. Ve vyjádření je dále uvedeno, že s realizací předloženého 
záměru Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí a 
nepožaduje předložený záměr posuzovat podle zákona. 
Vypořádání: 
Upozornění odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektováno bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.   
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Obecní úřad Jívoví ve svém vyjádření uvádí požadavek na zvýšený důraz při provozování 
teletníku na hlučnost a zápach, požadavek na odvoz statkových hnojiv z hnojných koncovek 
okamžitě po vyhrnutí. Dále není dle Obecního úřadu Jívoví jasné umístění kafilerního boxu 
(požadavek co nejdále od obytných budov), a upřesnění organizace zajišťující vyvážení a 
skladování hnoje a kejdy (žádá doložit smlouvu). 
Vypořádání: 
V předloženém oznámení jsou na str. 31 až 33 uvedena odpovídající opatření vztahující se jak 
k provozu záměru, tak k jeho výstavbě. Tato opatření mají za cíl vyloučit, snížit, popřípadě 
kompenzovat nepříznivé vlivy související s realizací a provozem záměru. V následně vedených 
řízeních bude záměr řešen mimo jiné také dle zákona o ochraně ovzduší (viz vyjádření 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství), kdy bude orgánu 
ochrany ovzduší předložen provozní řád s uvedením veškerých technologií k omezování emisí. 
Jako součást oznámení byl předložen také návrh ochranného pásma chovu hospodářských 
zvířat, z jehož závěru vyplývá, že stávající i nově navržené ochranné pásmo nezasahuje do 
obytných částí obce Jívoví. Z hlediska možného vlivu záměru na veřejné zdraví vydala 
k oznámení záměru vyjádření Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ve kterém uvádí, že navýšený chov hospodářských zvířat 
nebude mít negativní vliv na zdravé životní podmínky v obci. 
Jak je uvedeno na str. 6 oznámení záměru (v kapitole Nakládání se statkovým hnojivem), bude 
chlévská mrva po vyhrnutí na zpevněné manipulační plochy okamžitě převážena na hnojiště 
smluvní zemědělské organizace. Pozemky určené ke hnojení touto chlévskou mrvou jsou 
situovány např. v katastrálních územích Jívoví, Křižanov a Hluboké (jak je uvedeno v oznámení 
na str. 17). Dle upřesňující informace zástupce oznamovatele ze dne 24. 10. 2017 je 
odběratelem chlévské mrvy v současné době Zemědělské družstvo Křižanovsko a další dvě 
fyzické osoby (smlouvy k dispozici u provozovatele). Umístění kafilerního boxu bylo se 
zástupcem oznamovatele taktéž konzultováno, dle jeho informace bude situován v horní části 
areálu nad objektem stávajícího OMD, tedy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a 
navíc cloněn stávajícími zemědělskými budovami. 
Ve vyjádření Obecního úřadu Jívoví nebyl vznesen požadavek na další posuzování záměru, 
vzhledem k výše uvedenému ani příslušný úřad neshledává důvod, pro který by měl být 
předkládaný záměr dále posuzován dle zákona. 
 
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že nepožaduje záměr 
projednat dle zákona. KHS dále uvádí, že z možných negativních vlivů na obyvatelstvo, 
související s realizací záměru a jeho provozem, je nejpodstatnější možnost nadměrného 
obtěžování pachovými látkami. Součástí předloženého oznámení je výpočet ochranného pásma 
chovu zvířat. Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že navrhovaným rozšířením chovu by nemělo 
docházet k nadměrnému obtěžování obyvatelstva nejbližší obytné zástavby obce Jívoví 
pachovými látkami. V ochranném pásmu se nenachází žádný obytný objekt. Nejbližší obytný 
objekt obce Jívoví je ve vzdálenosti cca 100 m od stávající stáje OMD. Lze tedy očekávat, že 
navýšený chov hospodářských zvířat nebude mít negativní vliv na zdravé životní podmínky 
v obci. Hluk ze stacionárních zdrojů je dle KHS v tomto případě zcela zanedbatelný, hluk ze 
související obslužné dopravy nebude významný. Detailní hluková studie nebyla zpracována, ani 
orgán ochrany veřejného zdraví nevyžaduje v této fázi její vypracování.  
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí 
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
V Jihlavě dne: 26. 10. 2017 

 

Kraj Vysočina a Obec Jívoví se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu 
určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o 
vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po 
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:         Datum sejmutí: 

…………………         ………….......... 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
  
 
 
Razítko:      Razítko: 
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Rozdělovník  
 

 
Účastník řízení (zástupce oznamovatele na základě plné moci): 
 
Datovou schránkou (+ obdržená vyjádření): 
 
1.  Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče  
 
 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
2.  Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu  - zde 
 
Datovou schránkou:        
      
3.  Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51 Křižanov 
 
 
Dotčené správní úřady: 
 
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde 
 
Datovou schránkou: 
 
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 
     
6. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
 
7. Česká   inspekce  životního   prostředí,  OI   Havlíčkův   Brod,  Bělohradská  3304,  580  01  
    Havlíčkův Brod   
 
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad   
    Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou 
 
 
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona: datovou schránkou 
 
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
 
 
Na vědomí: datovou schránkou 
 
10. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13  
      Velké Meziříčí 
 
11. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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