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Posuzování vlivů záměru „TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad
Budišovkou, 2. podání“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako
místně a věcně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle ust. § 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, obdržel dne 11.6.2012 oznámení záměru „TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad Budišovkou,
2. podání“. Oznámení bylo rozesláno a informace o oznámení zveřejněna dne 20.6.2012 na úřední desce
krajského úřadu.
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 do kategorie II bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném
výkonu od 50 do 200 MW). Záměrem je vybudování bioelektrárny využívající dřevní štěpku, kůru, slámu apod.
o jmenovitém tepelném výkonu cca 17,7 MW.
Ing. Petr Martínek, Volgogradská 2535/73, 700 30 Ostrava, jako zplnomocněný zástupce oznamovatele,
společnosti TCN nová energie, s.r.o., se sídlem Krajní 233, 290 01 Poděbrady - Kluk, výše uvedeného záměru,
požádal krajský úřad dne 24.7.2012, o zastavení procesu posouzení vlivů výše uvedeného záměru na životní
prostředí.
Krajský úřad, na základě výše uvedeného, posuzovací proces záměru „TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad
Budišovkou, 2. podání“ z podnětu oznamovatele zastavuje.
Krajský úřad žádá město Budišov nad Budišovkou jako dotčený územní samosprávný celek o neprodlené
zveřejnění tohoto dokumentu na své úřední desce a to po dobu nejméně 15 dnů a o zveřejnění této informace
ještě jedním v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlasem apod.). Zároveň žádá o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí této informace z úřední desky.
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„otisk razítka“
Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Chroboková
Příloha
Žádost o ukončení procesu posuzování
Rozdělovník
 Ing. Petr Martínek, Volgogradská 2535/73, 700 30 Ostrava (zástupce oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, 1. náměstek hejtmana kraje p. Miroslav Novák, zde
 Obec Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Dotčené správní úřady
 Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Dále obdrží
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice
 TCN nová energie, s.r.o., Krajní 233, 290 01 Poděbrady - Kluk
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