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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 111788/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/30941/2008/Šub


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:
595 622 533

Fax:
595 622 396 
E-mail:
bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-07-07
Informace o oznámení záměru „Novostavba obchodního centra Studénka“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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, obdržel dne 02.07.2008 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 uvedeného zákona k záměru

„Novostavba obchodního centra Studénka“

oznamovatel: INREBA IN s.r.o., Bezručova 388, 742 13 Studénka,

který podléhá  zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech.

Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu. 
Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, (odkazy: veřejná správa > úřední deska > E.I.A., SEA a IPPC > Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje), kód záměru MSK1116.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí).





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



Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne ………         09.07.2008
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Novostavba obchodního centra Studénka“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; žádost 
o zveřejnění; žádost o vyjádření

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  (dále  „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 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 02.07.2008 oznámení záměru „Novostavba obchodního centra Studénka“, oznamovatel: INREBA IN s.r.o., Bezručova 388, 742 13 Studénka, IČ 278 44 226.

Na podkladě obdrženého oznámení ve výše uvedené věci je zahájeno zjišťovací řízení v souladu
s § 6 odst. 6 a  § 7 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen dle přílohy č. 1,
do kategorie II bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a bude posouzen s ohledem na ustanovení § 4 odst, 1 písm. d) uvedeného zákona.

Krajský úřad žádá město Studénku jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění informace o oznámení, která je přílohou dopisu, 
a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a o zveřejnění této informace ještě jedním v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlasem apod.). Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění v dotčeném území.

Dále žádá město Studénku a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyjádření k tomuto oznámení, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení záměru na úřední desce krajského úřadu (§ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 výše uvedeného zákona).





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

Příloha
Kopie Oznámení 
Informace o záměru





Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky
Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje p. Pavol Lukša, zde 
Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka (příloha)
 
Dotčené správní úřady
·	Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec (příloha)
·	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (příloha) 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava (příloha)
Správa CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka (příloha)
·	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde (příloha) 

Dále obdrží
·	Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,
Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice (příloha)
·	INREBA IN s.r.o., Bezručova 388, 742 13 Studénka (oznamovatel) 


































