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Váš dopís zn.:

Ze dne:
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Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

zemědě|stvía

386 720 111
386 359 069

Posuzování vlivů na životní prostředí podte zákona č,. LooI2a01 sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů (zákon o posuzování v|ivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon..) - zahájení
zjišt'ovacího řízení pro záměr,,Modernizace farmy Kvi|da . stáj pro zimní ustájení skotu..

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako přís|ušný úřad podle $ 22 písm. a) zákona Vám zasí|á v souladu s $ 6
odst. 5 zákona oznámení záměru ,,Modernizace farmy Kvi|da - Stáj pro zimní ustájení skotu.. zpracované pod|e
pří|ohy č. 3 k zákonu. oznámení zpracova| Ing. Petr Pantof|íček (autorizovaná osoba ve smys|u $ 19 zákona),
Přestav|kyuČerčan14,z5723PřestavlkyuČerčan.oznamovate|emzáměrujevsouladus$6odst. 1zákona
paní Michae|a Tichotová, Kvi|da 66,3B4 93 Kvi|da, Ič: 751 53 131. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude
podroben zjišt,ovacímu řízení podle $ 7 zákona.

Předmětem oznámení je ýstavba samostatně stojícího zemědě|ského objektu zimoviště skotu,
na pozemku parc. č. 34Llt v k.'ú. Kvilda, na východním okrají obce Kvi|da. Jižně od navrhované stavby
(pozemek parc. č. st' 1B5) je objekt b,ývalé stáje pro skot, kterou oznamovatel k chovu skotu již nevyužívá
(objekt bude demo|ován). Kapacita nové stáje je 75,3 DJ, bude zde ustájeno 45 ks krav, v jarním období
ímalá te|ata v období mléčné výživy, v maximálním počtu 45 ks a také 4 k p|emenných býků. V pastevním
období bude stádo na pastvinách.

obec Kvilda jako dotčený územně samosprávný ce|ek neprodleně zveřejní v souladu s 5 16 odst. 2 zákona
na své úřednídesce informaci o oznámenía o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění
je d|e $ 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s ustanovením 5 16 odst. 3 zákona
žádáme obec Kvi|da o zastání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce (informacÍ |ze zas|at také na e-mai|: pernÍkarova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratším
možném termínu.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v sou|adu s $ 6
odst' 6 zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělstvía |esnictvr, U Zimního stadionu I95zlz, 370 76 Ceské Budějovice do 3o dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Datum vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řÍzení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

Ve vy'jádřeních uvÍtáme názor, zda je nutné záměr posuzovat pod|e zákona. V případě požadavku da|šího
posuzování záměru žádáme, aby vy'jádření obsahova|o i doporučení, na které ob|asti v|ivů záměru na žívotní
prostředí má b'ýt v dokumentaci k|aden zuýšený dŮraz, K vyjádřením zaslaným po |hůtě přís|ušný úřad
nepřihtíží.

Do oznámení |ze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracovíště B. Němcové 4gl3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu
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v době od B.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po te|efonické dohodě. Dá|e |ze do oznámení
nah|édnout na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí
wrrul'cenja.czleia a na stránkách Ministerstva životního prostředí www'mzp.ey'eia - kód záměru JHC989.
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vedoucí oddě|ení

KR'AJSKÝ ÚŘao
.}IHoČEÝiI(ý KRÁJ
odbor Životního prostředÍ,

zemědě|ství a lesnictví
U Zimního stadionll 195212
37o 76 České Budějovice (6)

Rozdělovník

Oznamovatel
. Michae|a Tichotová, Kvilda 66,3B4 93 Kvílda

Dotčené územní samosprávné celky (obec prostřednictvím datové schránky)
. J.ihočeský kraj, k rukám č|ena rady pana Mgr. Františka Ta|ře, U Zimního stadionu 1952/2, 37o 76

České Buděiovice
. Obec KviHal Kvi|da 17,3B4 93 Kvi|da +Ix paré oznámení

Dotčené orgány (na doručenku, kromě JčK)
. Městský úřad Vimper( odbor životního prostředí, Náměstí Svobody B, 3B5 17 Vimperk +Ix paré

oznámení
. ob|astní inspektorát ČtŽp, u Výstaviště 16, P.o.BoX 32,37o 21 české Budějovice +Ix paré oznámení. Krajská veterínární správa pro Jihočeský kraj, Severní 2303, 37o 10 České Budějovice +IX paré

oznámení
. Krajská hygienická stanice Jíhočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Hradební 435, Prachatíce

II, 3B3 01 Prachatice+Ix paré oznámení
. KrajskY úřad Jíhočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví - zde

- oddělení vodního hospodářství
- oddě|eníochrany ovzdtlší a nakládání s odpady

Na vědomí (prostředniďvím datové schránky)
. Ing. Petr Pantof|íček, Přestav|ky u Čerčan 14,257 23 Přestav|ky u Čerčan. odbor ýstavby a územního plánován| Nad Stadiónem 1'99, Vimperk II, 3B5 01 Vimperk

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce PQ dobu 3o dní). Jihočeský kraJ, U Zimního stadionu l95zl2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajshi úřad
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu lg5zl2,37o 76 České Budějovice
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Í Michaela Tichotová

Kvilda 66
Í 384 93 Kvilda
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podle $ 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č' 100/200{ sb.,

o posuzování vlivů na Životní prostředí
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Modernazace farmy Kvilda -
stái zimní ustáiení skotu

oznamovatel:

Michaela Tichotová
Kvilda 66

384 93 Kvilda

Zp racp}ate| oznáínen í:
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t. i, iš. é iir z s,
Autorizace - osvědčení odb. způsot. l,tŽp CR č.j.1547/1g7/oPrŽrgs

tel:60233'1975
email: petrpantofl icek@seznam.cz

záři 2021



Moderniz.ace furmv Kvilda - SttÍi oro zimní ustdiení skotu ozndmení dle příIohv č. 3

Příloha č. 1
Mapa širších vztahů
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Fotodokumentace staven iště Pří|oha č. 2



Situace stavby, půdorys stáje a pohledy na stáj
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Modernizace farmv Kvilda _ Sttii oro zimní ustúiení skotu oznúmení dle přílohv č. 3

Příloha ě. 3
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Modernizgce fgrmv Kvilda - SÍúi pro zimní ustúiení skotu oznúmení dle přílohv č. 3

VÝ úre::ryního plá1u síde|ního útvaru
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Pří|oha č.4

sc.z{t.3

Michae|a Tichotovál'|ng. Petr Pantof|íček 56
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