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„Klatovy - Čertovka haly pro výkrm brojlerů“ – rozeslání a zveřejnění 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle 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“)

Jako příslušný úřad dle ustanovení § 22 písm. a) zákona Vám v souladu s § 8 odst. 2 
zákona zasíláme k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Klatovy - Čertovka haly 
pro výkrm brojlerů“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně 
o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace 
nahlížet, na úřední desce současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3 zákona může 
veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky 
zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30dnů ode dne zveřejnění 
informace o dokumentaci na úřední desce Plzeňského kraje. K vyjádřením zaslaným 
po lhůtě se nepřihlíží.
Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu 
s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí 
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz), 
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední 
desce. 
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány o zaslání 
písemného vyjádření ve smyslu § 8 odst. 3 zákona k dokumentaci nejpozději 
do 30dnů od zveřejnění informace o dokumentaci úřední desce Plzeňského kraje. 
Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/EIA), pod kódem záměru PLK1977.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA
podepsáno elektronicky

dle rozdělovníku
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Příloha:
1) Dokumentace (v písemné nebo elektronické podobě)

Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/16662/21
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01  Klatovy + dokumentace v písemné podobě 
2) Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13  Plzeň + dokumentace v písemné 

podobě
Dotčené správní úřady:
3) Městský úřad Klatovy, odbor ŽP, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy 

+ dokumentace v elektronické podobě, zasláno do datové schránky
4) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 

Skrétova 1188/15, 301 00  Plzeň + dokumentace v elektronické podobě, zasláno 
do datové schránky

5) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, 
Klatovská 591/48, 301 22  Plzeň + dokumentace v elektronické podobě, zasláno 
do datové schránky

6) Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 
301 00  Plzeň + dokumentace v elektronické podobě, zasláno do datové 
schránky

Oznamovatel:
Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, Luby, 339 01  Klatovy 

Zpracovatel dokumentace: 
Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01  Sezimovo Ústí 

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí – bez příloh
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