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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 „ČOV Havířov – výstavba
nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“.
Krajský úřad žádá město Šenov a statutární město Havířov jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu
§ 16 odst. 3 uvedeného zákona, o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na své úřední desce, a to po
dobu nejméně 15 dnů. Zároveň žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí této informace
z úřední desky.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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Rozdělovník
Oznamovatel
•
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,
prostřednictvím svého zástupce: KONEKO, spol. s r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
Dotčené územní samosprávné celky
•
Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová, zde
•
Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
•
Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov
Dotčené správní orgány
•
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
•
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov
•
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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