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Posuzování vlivů záměru „Destilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel“
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), 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, zahájil dne
06.11.2018 zjišťovací řízení záměru „Destilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel“ ve smyslu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí záměru.
Záměr byl posuzován ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
ve vztahu k bodu 55 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného
limitu (250 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznamovatel záměru: AMAZE AGENCY s. r. o., se sídlem 742 53 Sedlnice 531, IČO: 036 02 982, v zastoupení
společností AZ ENVI s. r. o., se sídlem Msgr. Tomáška 446, 742 85 Vřesina, IČO: 044 86 579, požádal krajský
úřad dopisem doručeným zdejšímu úřadu dne 02.01.2019 o zpětvzetí předloženého oznámení.

Krajský úřad, na základě výše uvedeného, zjišťovací řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí záměru „Destilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel“, zveřejněného v jednotném
informačním
systému
EIA
Ministerstva
životního
prostředí
pod
kódem
MSK2120
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2120), z podnětu oznamovatele zastavuje.

Krajský úřad žádá obec Sedlnici jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 2 uvedeného
zákona o zveřejnění této informace o zastavení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí na své
úřední desce.
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Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí informace o zastavení
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí na úřední desce.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník
Oznamovatel
AZ ENVI s. r. o., Msgr. Tomáška 446, 742 85 Vřesina (zástupce oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky

Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová, zde

Obec Sedlnice, 742 56 Sedlnice 109
Dotčené správní úřady

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 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
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