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OZNÁMENÍ  

zahájení řízení o vydání integrovaného povolení 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále také „úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „správní řád“) a věcně příslušný úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon“), obdržel dne 6. 8. 2018 podle ust. § 3 zákona žádost společnosti Zemědělské 
družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČO: 00129488, o vydání 
integrovaného povolení pro zařízení  

„Čistá - farma pro výkrm drůbeže“. 

Zařízení je zařazeno dle žádosti podle přílohy č. 1 zákona v kategorii č. 6.6. „Intenzivní chov 
drůbeže nebo prasat, písm. a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže“. 

Řízení o vydání integrovaného povolení bylo podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona zahájeno dnem 
doručení žádosti úřadu. 

Úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona postupuje žádost k vyjádření účastníkům řízení 
a příslušným správním úřadům. Dále žádost v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona zasílá 
k posouzení odborně způsobilé osobě.  

Úřad podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti 
prostřednictvím informačního systému integrované prevence (http://www.mzp/ippc) a na své úřední 
desce na dobu 30 dnů.  

V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti. Do podkladů žádosti lze nahlížet, 
pořizovat z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8:00 – 17:00 hodin) na 
Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice.  

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona příslušné správní úřady zašlou úřadu nejpozději do 30 dnů po 
obdržení žádosti svá vyjádření, která musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných 
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podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje 
zahrnout do integrovaného povolení. Ve stejné lhůtě mohou zaslat úřadu svá vyjádření účastníci 
řízení.  

Úřad žádá dotčené orgány Krajského úřadu Pardubického kraje o vyjádření podle: 

 ust. § 11 odst. 2 písm. c) a d) s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

Úřad žádá dotčené orgány Městského úřadu Litomyšl o vyjádření podle: 

 ust. § 11 odst. 3 s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 ust. § 39 s odkazem na § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále úřad žádá Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, aby se 
vyjádřila v souladu s ust. § 35 písm. a) zákona.  

Úřad žádá o vyjádření Českou inspekci životního prostředí, jako kontrolní orgán podle ust. § 34 
zákona, a o vyjádření podle ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. 

Úřad žádá Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 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), ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPV“), 
o vydání závazného stanoviska podle § 9a odst. 6 ZPV. 

Úřad jako příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b odst. 1 písm. a) a písm. b) ZPV, 
upozorňuje, že záměr „Čistá - farma pro výkrm drůbeže“ byl posuzován podle ZPV, a to Krajským 
úřadem Pardubického kraje. Příslušný úřad vydal dne 3. 1. 2018 závazné stanovisko vedené pod 
čj. KrÚ 79649/2017.   

Úřad podle ust. § 9b odst. 1 písm. c) ZPV upozorňuje, že informace jsou dostupné v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód 
záměru PAK788. 

Úřad podle ust. § 9b odst. 1 písm. d) ZPV informuje, že veřejnost se může zapojit do řízení podle 
ust. §9c odst. 1 ZPV. Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPV se stává účastníkem 
navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který 
navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 ZPV. Dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPV může podat odvolání proti rozhodnutí vydanému 
v navazujícím řízení, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 

Navazující řízení podle § 3 písm. g) ZPV se považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle 
správního řádu. 

Datum zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy je 8. 8. 2018. 

Úřad žádá obec Čistá, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona vyvěsila stručné shrnutí 
údajů žádosti (viz příloha „Stručné shrnutí údajů žádosti“) na své úřední desce na dobu 30 dnů. 

Úřad dále žádá obec Čistá o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí stručného shrnutí údajů 
na své úřední desce.  

Podle ust. § 9 odst. 4 zákona se k vyjádřením zaslaným po výše uvedené lhůtě nepřihlíží. 

Úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona žádá odborně způsobilou osobu o zpracování 
odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik.  
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Úřad oznamuje účastníkům řízení, že mají možnost se ve dnech od 10. 9. do 14. 9. 2018 seznámit 
s podklady pro vydání rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Po uvedené lhůtě úřad 
ve věci rozhodne. 

Poučení: 

Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 

Podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. 

Podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet 
do spisu. 

Podle ust. § 50 odst. 2 správního řádu jsou účastníci řízení povinni poskytnout správnímu orgánu 
veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

 

 

  

 

 Ing. Martin Vlasák 
 vedoucí odboru 
 v z. Ing. Věra Jiříčková 
 vedoucí oddělení integrované prevence 
 
 
 
 
Příloha 
- žádost v digitální podobě (CD) 
- stručné shrnutí údajů žádosti (DS e-výpravna)  
 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
1. Zemědělské družstvo Dolní Újezd (bez příloh) 

2. Obec Čistá (stručné shrnutí údajů žádosti) 

3. Pardubický kraj (stručné shrnutí údajů žádosti) 

Příslušné správní úřady: 

4. Krajský úřad Pardubického kraje (viz Pardubický kraj) 

5. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí 

6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Svitavy 

7. Sekce KVS SVS pro Pardubický kraj, Svitavy

Kontrolní orgán: 

8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

Odborně způsobilá osoba: 

9. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
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