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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 143177/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/39266/2008/Heš


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Lucie Helleší

Telefon:
595 622 534

Fax:
595 622 596 
E-mail:
lucie.hellesi@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-09-01
Informace o oznámení záměru „Rekonstrukce kanalizačního sběrače 
SO 042“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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, obdržel dne 28.8.2008 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 uvedeného zákona k záměru
„Rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042“
(k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, Nošovice, Frýdek)
oznamovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
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 511, na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdek-Místek 
a na Obecních úřadech Dobrá a Nošovice.
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 internetové adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz Úřední deska, odkaz E.I.A., SEA a IPPC, odkaz Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb., MSK1152.
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 ……………………..............................

