M izppeeP6FKT
Krajský uřad Kaiovéhradcckeho kraj

\j,‘.

ro,‘dIo iuk

I 9%5 IR

Odbor I\ otniho protredi a zwnědčktx
()ddleni I L-\ a I Plk

)Lk

Ina. [Iekna kouIox i I 84
kuI i O -kj
ohidI‘

(>4

I ľ( )U

.L!

Posuzování livu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., O OSUžO%flÍ IiVU
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzo ání ‘livu
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon)
zahájení
zjišťovacího řízení záměru „Uprava hal I pro zpracování EPP, V Lužinách Jaroměř‘
zařazeného v kateorii 11, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona
—

Kraisk úřad Králoxéhrade‘kek kraje ‘dbor žixotního pro;tředí a zrnčdč1stxí (dále jn
..krajsk úřad), jako příslušnx‘ organ ve sm\ slu ust. 22 zákona. \ \koná\ ající státní správu
x oblasti OSUZO\ áni vlivu na životní prostředí. Vám tímto zasílá kopii oznamem podle
přílohy č, 3 k zákonu. záměru Jipraxa haly I pro zpraco\ání LPP. V Lužinách Jaroměř‘
podle 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám. že tento záměr hude podroben zjiš1‘o acíinu řízení
podle 7 zákona.
1)otčené územní samosprávné celky, tj. město Jaroměř a Krá1oxéhradeek kraj, žádame xe
smyslu 16 odst. 3 zákona neprodleně o z‘ eřelnění iníhrmace o oznámení a o tom. kd\ a kde
je možné do oznámeni nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním dotčenem
území obxyklým zpusobem (například x místním tisku. rozhlase apod.) současně
s upozorněním, že každý muže zaslat své písemné xxjádření k oznámení do 20 dnu ode dne
zveřejnění informace o oznámeni na úřední desce dotčeného kraje (tj. Králox éhradeckého
kraje). Doba J\ eřcjnění je podle 5 odst. I vhlášk\ č. 457 20 I Sb.. o odhorne zpuohilosti
a o uprax ě někter ch dalšich otázek oux isejících s posuzoxáním xlix u na žix otni prostřed>.
nejmeně 15 dnu. Záro cň je žádáme
souladu s lb odst. 4 ‚ákona o
rozuměni
příslušného úřadu o (lni
čení informace o oznámeni na úřední desce v nejkratším
niožiicni termínu,
‘
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l)ále žádáme dotčene územní amo%pI‘a ně ceIk a (lotčene sprá ní uřada podle u%t.
odst. 6 zákona o zaslání \ yjádřeiií k oznámení krajskému úřadu nejpol(lěji do 20 dnu
ode dne zleřejnění informace o oznámení na úřední desce Králoiéliradeckého kraje.
e jádření uítáme áš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posu/oat dle
zákona. V případě nutno%ti poouíení záměru žádáme. ahi jádření ohsaho ab
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I doporučeni, na které oblasti vlivů záměn na životní prostředí má být v dokumentací
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme. c smyslu ust. * 6 odst. 7 zákona. na skutečnost. že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
(budova Regiocentra Nový pivovar)
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
-

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http:tomcat.cenia.cieiaviewjsp). Inlbrmace o zahájeni
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr
Aktuální informace
kralovehradecky.cz) ve složce životní prostředí a zemědělství
z životního prostředí a zemědělství Posuzování vlivů na životní prostředí ElA. Na těchto
internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění
na elektronické úřední desce. Případné dotazy. další informace k záměru a možnost nahlížet
do oznámeni lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, Č. dveří Nl .906,
p. škoulová, teL 495 817 183.
—
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Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení ETA a IPPC
Příloha: kopie oznámení. stručné netechnické shrnutí
Rozdělovník: 1 99651ZP/2009-šk
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj. odbor kancelář hejtmana. Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec
Králové (bez oznámení)
2) Město Jawměř nám. ČSA 16,55101 Jaroměř
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého krje. Českoskalická 254. 54701 Náchod
2) ČlŽP 01 Hradec Králové. Resslova 1229. 50002 Hradec Králové
3) Městský úřad Jaroměř, nám. ČSA 16,55101 Jaroměř
4) MŽP ČR, odborpéčeokrajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
GUMOTEX. akciová společnost, odštěpný závod TANEX. PLASTY (bez oznámeni)
Na vědomí:
1) MŽP ČR. odbor posuzování vlivů na životní prostředí. Vršovická 65. 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR. odbor výkonu státní správy VL. Resslova 1229.50002 Hradec Králové
3) Městské muzeum viaroměři, Husova třída 295. 551 01 Jaroměř (bez oznámení)

