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Informace o oznámení záměru „Möbelix
o posuzování vlivů na životní prostředí

Ostrava“

podle

zákona

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 jako příslušný správní úřad 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 28.1.2021 oznámení zpracované podle přílohy
č. 3 zákona k záměru

„Möbelix Ostrava“
oznamovatel: TBB, s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha,
který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Do oznámení lze nahlížet, po předchozí domluvě, na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 508.
Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčený územní samosprávný celek (v souladu
s § 6 odst. 8 zákona) k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu
krajského úřadu.
Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–
EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: Möbelix Ostrava. Veškeré informace o záměru jsou
zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2214.
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K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona).

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne
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