KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství

*KUMSX016KPRG*

28. října 117, 702 18 Ostrava

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MSK 42638/2013
ŽPZ/5465/2013/Chro
208.3 V10
Ing. Marcela Chroboková
595 622 807
595 622 396
marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz
2013-03-27

Předání závěru zjišťovacího řízení 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
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a 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, vám v příloze zasílá závěr zjišťovacího řízení záměru „Centrální hasičská stanice Nový
Jičín“.
Krajský úřad žádá město Nový Jičín jako dotčený územní samosprávný ve smyslu § 16 odst. 3 uvedeného
zákona, o neprodlené zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení 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.

„otisk razítka“
Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Chroboková
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Rozdělovník


KOHL architekti s.r.o., 28 října 178/960, 709 00 Ostrava (zástupce oznamovatele)

Dotčené územní samosprávné celky


Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde



Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Dotčené správní úřady


Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín



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
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