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krajský úřad
moravskoslezský Kraj
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Váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku
Ze dne:


Čj:
MSK   1980/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/40372/2008/Pok


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Markéta Pokludová, Ph.D.

Telefon:
595 622 586

Fax:
595 622 596 
E-mail:
marketa.pokludova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2009-01-07
Informace o konání veřejného projednání posudku a dokumentace záměru „Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako příslušný úřad ve smyslu 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, oznamuje, že veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru 
„Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice“
oznamovatel: Zemědělské družstvo „Hraničář“, Loděnice 50, Holasovice
který podléhá  posuzování vlivů na životní prostředí se bude konat:
Místo:	Chovatelské středisko v Holasovicích

Datum:	21.1.2009

Čas:	16:00 hodin

Do posudku lze nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 508 a na příslušných dotčených správních úřadech.
Krajský úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí obec Holasovice o zveřejnění této informace o konání veřejného projednání na své úřední desce po dobu nejméně 5 dnů přede dnem konání veřejného projednání a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Zároveň je žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o konání veřejného projednání na úřední desce. 




Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne …………………………………………………..
Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky
Moravskoslezský kraj, 1. náměstek hejtmana kraje, p. Miroslav Novák, zde
·	Obec Holasovice, č.p. 130, 747 74 Holasovice
 
Dotčené správní úřady
·	Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní nám. 69, 746 26 Opava
·	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,
Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice
·	Zemědělské družstvo „Hraničář“, Loděnice 50, 747 74 Holasovice (oznamovatel)
·	Ing. arch. Jiří Řezníček, Jiráskova 464, 664 01 Bílovice nad Svitavou (zpracovatel projektové dokumentace)
·	Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (zpracovatelka dokumentace)
·	agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 58, 624 00 Brno (technologie)
·	RNDr. Lenka Filipová, Malý Koloredov 561, 738 02 Frýdek – Místek (zpracovatelka posudku)
·	Mgr. Ivana Kořistková, Holasovice 156, 747 74 Neplachovice (zástupkyně petičního výboru)
·	Bronislava Scheidelová, Tábor 6, 747 75 Velké Heraltice (zástupkyně petičního výboru)








