Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
č.j.: KUOK 66360/2021
V Olomouci dne 21. 6. 2021
Sp.Zn.: KÚOK/59586/2021/OŽPZ/414
vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová
tel.: 585 508 670
Dle rozdělovníku
datová schránka: qiabfmf
e-mail: s.kladrobova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 25

OZNÁMENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o integrované prevenci“ či „zákon“), obdržel podáním ze dne 2. 6. 2021 žádost o vydání
integrovaného povolení podle ustanovení § 3 zákona o integrované prevenci, pro
zařízení předkládané pod názvem „JMbrojler Vacanovice s.r.o. – výkrm brojlerů
Čechovice“ provozované právnickou osobou „JMbrojler Vacanovice s.r.o.,
se sídlem Vacanovice 38, 783 57 Tršice, s přiděleným IČ: 29395305, (dále také
„provozovatel“ či „žadatel“). Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Krajský úřad tímto oznamuje, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona
o integrované prevenci, zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti, podle ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. d) zákona, v informačním systému www.mzp.cz\ippc
a na své úřední desce po dobu 30 dnů a upozorňuje, že do žádosti je možné nahlížet,
pořizovat si z ní výpisy, opisy, případně kopie na oddělení integrované prevence
krajského úřadu (budova RCO, ul. Jeremenkova, 7. patro, kanc. 713).
Obec Velký Týnec žádáme, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona o integrované
prevenci, o vyvěšení stručného shrnutí údajů, podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d)
zákona, na své úřední desce po dobu 30 dnů a zveřejnění informací o tom, kdy a kde
je možné do žádosti nahlížet. Obec Velký Týnec současně žádáme o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení a svěšení této informace na své úřední desce.
Příslušné správní úřady zašlou, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona,
krajskému úřadu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti své vyjádření, které
musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu
zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout
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do integrovaného povolení a jejich odůvodnění. Dále stanoviska povinná dle
platných právních předpisů pro řízení, jež jsou nahrazována vydáváním
integrovaného povolení. V této lhůtě může v souladu s ustanovením § 8 odst. 2
každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti.
Účastníci řízení mohou taktéž zaslat krajskému úřadu svá vyjádření v souladu
s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci ve lhůtě 30 dnů po obdržení
žádosti.
Odborně způsobilou osobu (Česká informační agentura životního prostředí) žádáme
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o integrované prevenci o vyjádření se
k aplikaci nejlepších dostupných technik a k žádosti.
Účastníky řízení tak v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o integrované
prevenci krajský úřad tímto informuje, že si vyžádal zpracování odborného vyjádření
k aplikaci nejlepších dostupných technik a k žádosti, které zpracuje odborně způsobilá
osoba – Česká informační agentura životního prostředí.
Osoby dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona se mohou přihlásit jako účastníci
řízení ve lhůtě do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti.
Účastníci řízení mohou zaslat krajskému úřadu, v souladu s ustanovením § 9 odst.
3 zákona, svá vyjádření nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nebude přihlížet.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing Simona Kladrobová
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Přílohy:
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
Žádost o vydání IP
Smlouva voda
Kolaudace Hala 2
Kolaudace Hala 2
Vlastní studna
Kolaudace Hala 4
Kolaudace Hala 4
Kolaudace Hasla 1 a 4 + kolaudace vrtu
BAT Čechovice
EIA 01
EIA 02
EIA 03
Havarijní plán
Jímka č. 1
Jímka č. 2
Jímka č. 3
Jímka č. 4
Krmiva příklad I
Krmiva příklad II
Krmiva příklad III
Motorová nafta
Odběr hnoje
Provozní řád Čechovice 2021
Splašky
Rozdělovník:
Účastníci řízení
JMbrojler Vacanovice s.r.o., Vacanovice 38, 783 57 Tršice (bez příloh)
Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Olomoucký kraj
Přislušné správní úřady
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Horní náměstí 583, 779 11
Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru
563/101, 779 00 Olomouc
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Odborně způsobilá osoba
Česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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