
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení IPPC a EIA 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 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 jen „zákon“) Vám v souladu s § 17 odst. 1 zákona oznamuje, že 
veřejné projednání záměru „Rekonstrukce farmy pro výkrm brojlerů Přeštěnice“ se bude s ohledem 
na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření konat: 

Datum a čas: dne 24. 2. 2021 (středa) od 15:00 hodin 

Místo: prostřednictvím internetového přímého přenosu na odkazu:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGZmOTBhYmItMDVkNy00M2EwLThiYzktMWFlOTM1MmNkZjQ2%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22d89d186e-b2f4-437f-82c3-8aa734131b7%22%2c%22Oid%22%3a%228cc492c7-
24c2-47d1-b98a-29176b27a670%22%7d 

Informace o veřejném projednání bude rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí, http://www.cenia.cz/eia kód záměru JHC955, 
a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství  
a lesnictví https://zp.kraj-jihocesky.cz//. Odkaz na internetový přímý přenos je dále možné zaslat 
prostřednictvím emailu po zaslání žádosti na email: zoubkova@kraj-jihocesky.cz 

Internetový přenos bude realizován prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Sledování internetového přenosu 
je možno prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou lze nainstalovat bezplatně. Dále je možné využít 
prohlížeč Microsoft Edge, který je součástí operačních systémů Windows 10. Ke sledování lze využít i jiné 
prohlížeče, například Google Chrome či další. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer. 
Na tuto skutečnost dopředu upozorňujeme. 

Dotazy a vyjádření je možné podávat prostřednictvím emailu: zoubkova@kraj-jihocesky.cz 
nejpozději do 23. 2. 2021. Dále bude možno dotazy a vyjádření pokládat během internetového 
přenosu po skončení úvodní části veřejného projednání. 

Krajský úřad upozorňuje, že z celého průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona  
pořízen záznam. Vše, co na veřejném projednání zazní, včetně osobních údajů, se stane součástí záznamu. 

   
   
   
Naše č. j.: KUJCK 18455/2021  

Sp. zn.: OZZL 130156/2020/pezo SO  
   
Vyřizuje: Ing. Petra Zoubková  
Telefon: 386 720 735  
E-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz Dle rozdělovníku 
   
Datum: 9. 2. 2021  
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Přestože zvukový záznam slouží výhradně pro potřeby příslušného úřadu, může být na žádost zpřístupněn podle 
zvláštních právních předpisů. 

Obec Přeštěnice ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o místě a času konání 
veřejného projednání na úřední desce po dobu 15 dnů. Zároveň obec Přeštěnice v souladu s tímto 
ustanovením písemně vyrozumí příslušný úřad o dni vyvěšení informace o veřejném projednání na 
úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratším možném 
termínu. 
 
 
 
 
 
Ing. Marcela Jirková 
vedoucí oddělení  
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ROZDĚLOVNÍK  

Dotčené územní samosprávné celky 

• Jihočeský kraj, k rukám člena rady Rady Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice  

• Obec Přeštěnice, Přeštěnice 17, 399 01 Milevsko 1 prostřednictvím DS  

Dotčené správní úřady (prostřednictvím DS) 

• Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, ul. Sažinova 843, 399 01 Milevsko  

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459, 397 01 Písek 

• Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice  

• Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9,  

370 10 České Budějovice   

Oznamovatel (prostřednictvím DS) 

• RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov 

Zpracovatel dokumentace (prostřednictvím DS) 

• Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, 250 63 Veleň  

Zpracovatel posudku  

• Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí 

Na vědomí (prostřednictvím DS) 

• Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, ul. Sažinova 843, 399 01 Milevsko  

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů) 

• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České  
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