KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 2105/2020
Sp. zn.: OZPZ 2069/2019 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Terénní úpravy Krevlický dvůr II Březské – nové podání
Bod 56, kategorie II

Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

odpadů

Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav:
Roční projektovaná kapacita zařízení
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení
Maximální okamžitá kapacita zařízení
Celková plocha dotčeného území
Celková kapacita zařízení v m3

80 000 t/rok
80 000 t/rok
450 t/den
40 000 t
9 986 m2
cca 48 000 m3

Nový stav:
Roční projektovaná kapacita zařízení
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení
Maximální okamžitá kapacita zařízení
Celková plocha dotčeného území
Celková kapacita zařízení v m3

81 680 t/rok
81 680 t/rok
450 t/rok
40 000 t
15 000 m2
cca 50 000 m3

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Březské
k. ú.: Březské

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
EUROFIN-IMC, s.r.o., Příkop 834/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ 63476916.
Zpracovatel oznámení:
EUROFIN-IMC, s.r.o., Příkop 834/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ 63476916, Ing. arch. Tomáš
Růžička.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu způsobem R11 podle přílohy č. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Přijímaný inertní odpad slouží jako náhrada vstupní
suroviny (zeminy) pro jeho následné využití na povrchu terénu v rámci terénní úpravy na
pozemcích parc. č. 1549/2 a 1573/4 v k. ú. Březské (lesní pozemky). Uvedené terénní úpravy
jsou již zrealizovány, jedná se o dodatečnou legalizaci záměru. Pozemky parc. č. 1549/2 a
1573/4, k. ú. Březské budou zařazeny jako PUPFL.
V roce 2017 došlo k navezení odpadu také na pozemky parc. č. 1571/1 a 1573/16, k. ú.
Březské, což bylo posouzeno ve zjišťovacím řízení pod kódem záměru VYS 983. Kumulace
s jinými záměry se nepředpokládá.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Popis záměru, který je však již zrealizován, je v oznámení uveden následující: Skrytá půda
(ornice) ze skrývky kulturní vrstvy půdy je uložena na mezideponii na pozemku parc. č. 1573/16
v k. ú. Březské tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení při vrstvení naváženého inertního
odpadu a následnému zaplevelení. Úprava a tvarování tělesa, kde je odpad využíván, je
prováděna buldozerem a kolovým nakladačem. Zařízení není volně přístupné a je zabezpečené
proti přístupu nepovolaných osob. Odpady budou přepravovány v rámci přepravy odpadů
dopravními prostředky Sdružení Alpine Bau/OHL ŽS a Remex. Příjem odpadů do zařízení je
proměnlivý – denní nakládka je závislá na zakázkách, v důsledku čehož se v některých dnech
jedná o 3 automobily, v některých dnech o 10 automobilů, někdy o žádné. Dotčené lesní
pozemky budou následně zrekultivovány podle schváleného projektu rekultivace lesního
pozemku a projektu zalesnění.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona (dále
jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 56 zákona (Zařízení k odstraňování
nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok).
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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
„Terénní úpravy Krevlický dvůr II Březské“ – nové podání
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:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiloženého biologického průzkumu a Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy
ochrany přírody a krajiny) vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec
platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Mezi nejvýznamnější vlivy posuzovaného záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví by bylo možné teoreticky zařadit vlivy vlastní realizace
terénních úprav (především hluk a znečištění ovzduší z mechanizace a projíždějících
automobilů, ohrožení stávající fauny a flóry). Jelikož se jedná o legalizaci provedeného záměru,
nelze již tyto vlivy očekávat. Vzhledem k umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, charakteru záměru a závěru biologického průzkumu však lze předpokládat, že tyto
vlivy nebyly ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnému zdraví významné.
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.
I. Charakteristika záměru
Záměrem je zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu způsobem R11 podle přílohy č. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – jedná se o terénní úpravy na pozemcích parc. č. 1549/2
a 1573/4 , v k. ú. Březské. Vstupním materiálem je inertní odpad sloužící k výškovým úpravám
povrchu zájmového území. Přijímány jsou odpady dle Katalogu odpadů: 17 05 04 Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená
pod č. 17 05 05; 20 02 02 Zemina a kameny. Inertní odpad pro terénní úpravy je urovnán dle
příčných profilů při maximální mocnosti jednotlivých vrstev do 0,5 m, se zhutněním na konečnou
úpravu sklonu svahu 1 : 2.
II. Umístění záměru
Zařízení je umístěno na pozemcích parc. č. 1549/2 a 1573/4, k. ú. Březské, v obci Březské,
místní části Krevlice, lokalitě Krevlický dvůr. K zařízení je vedena příjezdová komunikace od
obce Velká Bíteš po silnici II. třídy č. 37. Příjezd na pozemky, které jsou součástí zařízení, a na
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kterých je realizováno vlastní využívání odpadů, je zajištěn po stávající komunikaci na pozemku
parc. č. 1607 v k. ú. Březské.
Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování - Městského úřadu Velké Meziříčí,
odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 19. 6. 2019, č. j. VÝST/62019/2019kouk/22192/2019, je posuzovaný záměr přípustný za splnění podmínky: záměr bude umístěn a
proveden v souladu s částí předložené projektové dokumentace, která je přílohou závazného
stanoviska. Provedené terénní úpravy jsou v souladu s platným ÚP.
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 13. 9. 2019 pod č. j. KUJI 71906/2019 OŽPZ 1474/2019.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na ovzduší
V rámci provozu záměru není předpokládáno žádné navýšení vlivu na okolní ovzduší, pouze
vznik emisí z přijíždějících a odjíždějících vozidel, případně z mechanizačních prostředků.
Vlivy na vody
Území je odvodňováno celoplošným vsakem do podzemních vod, což zůstává zachováno i po
provedených úpravách. K terénním úpravám jsou využity propustné zeminy plnící legislativní
podmínky využití na povrchu terénu. Území leží mimo záplavové území. Zásobování užitkovou
vodou je řešeno ve statku Krevlický dvůr, pitná voda je dovážena v PET lahvích.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměrem nedochází k záboru půdy, na dotčeném území nebude umístěna žádná stavba, jedná
se pouze o změnu konfigurace terénu. Dotčené lesní pozemky budou zrekultivovány podle
schváleného projektu rekultivace lesního pozemku a projektu zalesnění. Záměr nemá negativní
vliv na půdu.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným z prvků ÚSUS, území obecné ochrany přírody
charakteru přírodního parku se v posuzovaném území nenachází. Záměrem je dotčen VKP les,
a to okrajový porost značně poškozený kůrovcem. Na dotčených pozemcích byl proveden
biologický průzkum (Mgr. Mudra, listopad 2016) a vypracováno Hodnocení vlivu zamýšleného
zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny (Mgr. Mudra, listopad 2019). Z uvedených
podkladů vyplývá, že v dotčeném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostlin.
Z hlediska zoologie byly průzkumem zjištěny běžné druhy využívající zemědělskou krajinu nebo
fragmenty polopřírodních a přírodních biotopů. Ačkoli byly ve zkoumaném území nalezeny
zvláště chráněné druhy živočichů, jedná se převážně o běžné druhy tohoto typu krajiny, které
nejsou záměrem přímo ani nepřímo dotčeny. V důsledku realizace záměru nedochází
k bezprostřednímu ovlivnění žádného místa, které by mělo zvýšenou ekosystémovou nebo
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stanovištní hodnotu. Zapojení dotčené plochy deponie do stávajícího lesního porostu a jeho
rekonstrukce po sanační těžbě nebude mít vliv na fungování VKP.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vliv záměru lze označit za nulový, v dotčeném území se tyto prvky nevyskytují.
Vlivy na hlukovou situaci
Realizace záměru se nachází mimo obytnou zónu, záměr neovlivní stávající hlukovou situaci
území.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 22. 11. 2019
oznámení záměru „Terénní úpravy Krevlický dvůr II Březské“ – nové podání podané společností
EUROFIN-IMC, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ 63476916. Dopis o zahájení
zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 25. 11. 2019 pod č. j. KUJI 95266/2019 OZPZ 2069/2019
Ča.
Oznámení
bylo
zveřejněno
na
internetu
v informačním
systému
EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS988) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 26. 11. 2019, Obce Březské 27. 11. 2019.
Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v listopadu 2019 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. arch. Tomášem Růžičkou,
EUROFIN-IMC, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice.
Vyjádření uvedená v bodu 4.

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


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek odpadového
hospodářství – vyjádření ze dne 3. 12. 2019, č. j. KUJI 98121/2019 OZPZ 633/2017
Vopr,



Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
přírody – výzva k doplnění hodnocení vlivu záměru na chráněné zájmy ochrany přírody a
krajiny ze dne 11. 12. 2019, č. j. KUJI 100703/2019 OŽPZ 2186/2019; vyjádření
k oznámení záměru ze dne 7. 1. 2020, č. j. KUJI 1918/2020 OŽPZ 2186/2019 (zaslané
po skončení lhůty pro vyjádření),



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 5. 12.
2019, č. j. KHSV/26263/2019/ZR/HOK/Roh,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 19. 12. 2019, č. j. ČIŽP/46/2019/9476.
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek odpadového
hospodářství (dále jen „KrÚ OŽPZ, úsek odpadového hospodářství“) nemá k záměru připomínek
a nepožaduje další posuzování dle zákona. Pouze připomíná, že dané zařízení musí splňovat
všechny technické požadavky a podmínky uvedené v § 12 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění,
včetně splnění všech podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu uvedených v bodě 3, 4
a 5 přílohy č. 11 uvedené vyhlášky. Veškeré požadavky uvedené v této vyhlášce musí být také
při terénních úpravách zrealizovány. KrÚ OŽPZ, úsek odpadového hospodářství dále uvádí, že
zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu musí být také v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. musí být vydán souhlas příslušného stavebního
úřadu (kolaudační rozhodnutí, změna užívání stavby pro daný účel). Dle § 14 odst. 1 zákona o
odpadech lze dané zařízení provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského
úřadu, kterým je udělován souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem.
Vypořádání:
Upozornění KrÚ OŽPZ, úsek odpadového hospodářství odkazuje na legislativu v oblasti
odpadového hospodářství, ta musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na
životní prostředí.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany přírody a
krajiny (dále jen „KrÚ OŽPZ, úsek ochrany přírody a krajiny“) předložil příslušnému úřadu na
vědomí výzvu k doplnění hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ochrany
přírody a krajiny adresovanou oznamovateli záměru. Na tuto výzvu, vzhledem ke svému
obsahu, příslušný úřad pohlížel jako na vyjádření k oznámení záměru. Dále příslušný úřad
obdržel vyjádření KrÚ OŽPZ, úseku ochrany přírody a krajiny k oznámení záměru, které však
bylo příslušnému úřadu zasláno až po skončení lhůty pro vyjádření.
KrÚ OŽPZ, úsek ochrany přírody a krajiny v uvedené výzvě sděluje, že v biologickém hodnocení
se na různých místech rozcházejí údaje o podkladech pro hodnocení vlivů na zájmy ochrany
přírody a krajiny. V kapitole 4.3 nejsou kromě pěti zvláště chráněných druhů živočichů
zaznamenaných při biologickém průzkumu uvedeny žádné další druhy, počty zaznamenaných
druhů ptáků a savců odpovídají počtu v biologickém průzkumu. U rostlinných druhů není uveden
ani jejich počet. KrÚ OŽPZ, úsek ochrany přírody a krajiny je názoru, že ve zpracovaném
průzkumu byli opomenuti zástupci bezobratlých a plazů, kterým by tento typ krajiny mohl sloužit
jako vhodný biotop. Tyto skupiny živočichů nejsou uvedeny ani v hodnocení zamýšleného
zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody. Je tedy nutné doplnit hodnocení o chybějící
taxonomické skupiny a předložit ho KrÚ OŽPZ, úseku ochrany přírody a krajiny do určeného
termínu 31. 10. 2020. Ve vyjádření, které bylo příslušnému úřadu zasláno po skončení lhůty pro
vyjádření, KrÚ OŽPZ, úsek ochrany přírody a krajiny uvádí, že nepožaduje další posouzení
záměru dle zákona. Ve vyjádření je dále uvedeno, že záměrem může být negativně dotčen VKP
les v blízkosti záměru.
Vypořádání:
Příslušnému úřadu bylo oznamovatelem předloženo upřesněné Hodnocení vlivu zamýšleného
zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu výzvy KrÚ OŽPZ, úseku ochrany
přírody a krajiny, ve kterém bylo přímé i nepřímé dotčení zvláště chráněných druhů vyloučeno.
Z bezobratlých byl biologickým průzkumem zjištěn výskyt čmeláků r. Bombus, dle hodnocení se

Čís. jednací: KUJI 2105/2020

OZPZ 2069/2019 Ča

Strana: 6

však na místě záměru jejich hnízda nevyskytují, jedinci pouze zaletují z okolí. Z plazů byla
ojediněle zjištěna ještěrka obecná, a to pouze v místě otevřených ploch a budov zemědělského
areálu, v místě záměru se dle hodnocení nenacházejí vhodné podmínky k jejímu výskytu.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona), přesto příslušný
úřad okomentuje připomínku ohledně dotčení VKP les – v předloženém Hodnocení vlivu
zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny, zpracovaném autorizovanou
osobou, je uvedeno, že záměrem je dotčen VKP les, a to okrajový porost dnes značně
poškozený kůrovcem. Zapojení dotčené plochy deponie do stávajícího lesního porostu a jeho
rekonstrukce po sanační těžbě nebude mít významný vliv na fungování VKP.
Vzhledem k výše uvedenému příslušný úřad neshledává důvody pro posuzování záměru
v celém procesu EIA dle zákona.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina ve svém vyjádření uvádí, že předložený záměr
obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, a proto nepožaduje jeho projednání dle
zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na řádnou kontrolu kvality přijímaných odpadů,
která musí být podložena protokoly o odběrech vzorků a výsledky analýz. U vedlejších produktů
musí být splněny požadavky zákona o odpadech, konkrétně § 3 odst. 5 a § 3 odst. 7. Zařízení
k využívání odpadů má mít vydán souhlas k provozu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a
souhlas s provozním řádem zařízení. Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru z hlediska ochrany ovzduší
připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany vod upozorňuje, že je nezbytné zohlednit požadavky správce vodního toku
(viz Stanovisko k PD ze dne 22. 5. 2019). Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Oddělení ochrany přírody upozorňuje na povinnost opatřit si závazné stanovisko od orgánu
ochrany přírody při zásahu do významného krajinného prvku, který by mohl vést k poškození či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, a dále nutnost souhlasu orgánu ochrany přírody
s uvedeným záměrem dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., který stanoví, že k umísťování a
povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je
nezbytný souhlas orgánů ochrany přírody. Uvedený souhlas není potřeba, pouze pokud jde o
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případ uvedený v § 12 odst. 4 téhož zákona. Inspekce nepožaduje další posuzování podle
zákona.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany lesa upozorňuje na skutečnost, že se nejedná o zamýšlený záměr nové
stavby na lesních pozemcích, ale o legalizaci stavby již provedené. Uvádí, že nezákonný stav
zjistila inspekce již v říjnu 2018, s právnickou osobou EUROFIN-IMC s.r.o. je vedeno správní
řízení o odstranění navezené odpadní zeminy u obou lesních pozemků a v přestupkovém řízení
je vedeno řízení o uložení pokuty. Dále inspekce poukazuje na nesrovnalost ohledně umístění
záměru – dle oznámení se má terénní úprava týkat pouze pozemků parc. č. 1549/2 a 1573/4
v k. ú Březské. Z popisu v části C oznámení je však podle inspekce zřejmé, že provádění
terénních úprav je zamýšleno realizovat i na dalších pozemcích. Viz citace oznámení: „Jedná se
o provádění terénních úprav na pozemcích p. č. 1571/1, 1573/16, 1549/2, 1573/4 – změna
konfigurace členitého terénu výše uvedených pozemků o celkové výměře 15 000 m2 za účelem
následného využití jako pastvina na parcely 1571/1, 1573/16 a p. č. 1549/2, 1573/4 následně
budou využívány se svým zařazením jako pozemky určené k funkci lesa“. Inspekce dále
upozorňuje na skutečnost, že pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon
dobytka lesními porosty patří mezi zakázané činnosti v lesích. V závěru vyjádření inspekce
zmiňuje, že záměr je předkládán jako změna původního záměru posuzovaného v roce 2017,
tento původní záměr však řešil provádění terénních úprav na nelesních pozemcích p. č. 1571/1
a p. č. 1573/16, tudíž na jiných pozemcích, než které jsou nyní předmětem nově předkládaného
oznámení. Vzhledem k uvedenému inspekce požaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Se skutečností, že se nejedná o nový záměr, ale o záměr již zrealizovaný, byl příslušný úřad
seznámen, přestože z obsahu oznámení toto jednoznačně nevyplývá. Posuzování vlivů na
životní prostředí dle zákona bylo prováděno v rámci dodatečné legalizace stavby (dle oznámení
bude vydáno rozhodnutí o změně využívání území a souhlas k provozu zařízení a schválení
provozního řádu). Pozemky parc. č. 1571/1 a 1573/16, k. ú. Březské, jsou v oznámení uvedeny
jako pozemky, na kterých se nachází původní záměr posuzovaný v procesu EIA v roce 2017.
Jelikož došlo k systematickému ukládání výkopové zeminy (považované za odpad kategorie
„O“) týmž investorem také na pozemky parc. č. 1549/2 a 1573/4, k. ú. Březské, nacházející se
ve shodné lokalitě, jedná se o změnu stávajícího záměru (navýšení kapacity záměru
s rozšířením záměru na další pozemky). Tato změna byla příslušným úřadem vyhodnocena jako
významná, podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona (vyjádření příslušného úřadu z 23. 8. 2019
pod č. j. KUJI 66101/2019 OZPZ 79/2019 Ča). Pozemky využívané jako pastvina budou dle
oznámení pouze pozemky parc. č. 1571/1 a 1573/16, k. ú. Březské. Pozemky parc. č. 1549/2 a
1573/4, k. ú. Březské, dotčené změnou záměru, budou zařazeny do PUPFL a pastva dobytka
ani výběh pro hospodářská zvířata či jejich průhon zde nebude uskutečňován. Vzhledem k výše
uvedenému nevyhodnotil příslušný úřad připomínky inspekce za natolik závažné, aby
vyžadovaly další posuzování záměru dle zákona.
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Poučení o odvolání
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: 7. 1. 2020

Kraj Vysočina a Obec Březské 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:
Datovou schránkou
1. EUROFIN-IMC, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Obec Březské, Březské 55, 594 53 Osová Bítýška
Dotčené orgány:
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
Na vědomí: datovou schránkou
8. Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 595
01 Velká Bíteš
9. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
8.1.2020 08:22:06
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