MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠO VICE, Vršovická 65
-

dle rozdčlovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
20348/ENy/b

Vyřizuje:
Ing. Bělohlávková! L 2025

PRAHA:
532010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostře
dí
—

Jako příslušný úřad Vám v souladu s
9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzováni vlivů na životní prostředí a o zrněně některých souvisejících zákonů
(zákon
o OSU1O\ mi \li\u na iťotni prostredi) e inem poidějsich plLdplsu zasilame posude
k
o vlivech záměru „Sportovní areál Spiěák Bikepark II. etapa“ na životní prostře
dí,
jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle 9 odst. I cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu
16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o posudku a o tom. kdy a kde je možné do posudk
u
nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý
může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o posudku na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle ustano
vení
16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené
územní
samosprávné
celky
vyrozumí
písemně
nebo
elektronicky
(dora.belohlavkovamzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace o posudku na úřední
desce. a to v nejkratším možném termínu.
—

—

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách CENIA. česká informační agentura životního prostředí (http:Iľwww.cenia.cz!eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (httpí‘www.inzp.cz‘eia), kód záměru
MZP2S5.
Příloha: posudek

Ing. JarosJa,y(I-1ONO\ Á, vjr.
ře elka odboru
poSuzovanl

t
!U.

Priha
7625001

IVO na životní prostdi

Rozdělovník k č.j.: 20348/ENV/lO
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
hejtman
Skroupova 18
306 13 Plzeň

kopie posudku/e k dispozici na Krajském éiadu
Plzeňského kraje

Město Železná Ruda
starosta
Klostermannovo náměstí 295
340 04 Zelezná Ruda

kopie posudku

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Plzeňského kraje
ředitel úřadu
Skroupova 18
306 13 Plzeň

kopie posudku

Městský úřad Klatovy (obec s rozšířenou působností)
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

kopie posudku

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
303 22 Plzeň

kopie posudku

Česká inspekce životního prostředí
01 Plzeň
Klatovská tř. 48
301 22 Plzeň

kopie posudku

Česká inspekce životního prostředí
01 České Budějovice
Dr. Stejskala 6
P.0.BOX 32
370 21 České Budějovice

kopie posudku

Správa NP a CHKO Šumava
I máje 260
385 01 Vimperk

kopie posudku

Ministerstvo zemědělství
odbor átni :práv. bospodářshé úaravv a ochran lesů
Těšnov 17
11705 Praha 1

kopi posudku

O
n
1
ainovatel:
Sport Senice, spol. s r.o.
ŠpiČák 77i‘17
34004 Zobaná Ruda

Zpracovatel dokumentace: (bez přílohy, č.j. 2036 7ĺENV!10)
GeoVision, sro.
RNDr. Ondřej Bílek
Cástkova 73
326 00 Plzeň
Zpracovatel posudku: (bet příloh r, čj. 2036 7/E\‘l‘ĺ10)

EVERNIA sro.
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
tř. 1.máje97
460 01 Liberec I
Odbory MŽP se žádostí o vyjádření: ť‘zasláno IS pod č.j. 203 72YEN VYlO)

odbor ochrany péče o krajinu
odbor mezinárodní ochrany bi odiversity
odbor ochrany vod
odbor horninového a půdního prostředí
odbor péče o národní parky
odbor výkonu státní správy III
Na vědomí: (bez přulohj‘, č.j. 2036 7YENVYl0,

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
I 90 00 Praha 9 Vvsočanv
—

Agentura ochrany přírody a krajiny
Nuselská 39
140 00 Praha 4

