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

dle rozdělovníku
Váš dopis značky:

Naše značka:
1959ĺENVľ10

Vyřizuje:
Ing. Bě1ohIávková L2075

PRAHA:
132010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podl
e zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí
—

Jako příslušný úřad Vám v souladu s 8 odst. 2 záko
na č. 100/2001 Sb.. o posuzováni
vlivů na životní prostředí a o zrněně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších před
pisů, zasíláme k vyjádření dokumentaci
vlivů záměru „Těžební středisko Břeclav
1“ na životní prostředí (dále jen
..dokumentace). jejíž zpracování zajistil oznamovatel
podle 6 odst. S cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve
smyslu
16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejní informace o dokumentaci
a o tom, kdy a kde je možné
do dokumentace nahlížet, na úředních deskách a nejm
éně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozh
lase apod.) současně s upozorněním,
že každý může zaslat své písemné vyjádření k doku
mentaci příslušnému úřadu ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumen
taci na úřední desce dotčeného kraje.
Doba zveřejnění je dle ustanovení 16 odst. 4 záko
na nejméně 15 dnŮ, zároveň v souladu
s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné
celky vyrozumí písemně nebo
elektronicky (dora.belohlavkova®mzp.cz) přísl
ušný úřad o dni vyvěšení informace
o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším mož
ném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné
celky a dotčené správní úřady
ve smyslu * 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádřen
í k dokumentaci nejpozději do 30
dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
Do textové části dokumentace lze také nahlédno
ut v Informačním systému ElA
na lntineto\Lh stiankach agcntul\ CLNIA (htp‘
vcemaczeia) a na strankach
Ministerstva životního prostředí (http!!
cz/cia). kód záměru MZP296.
Příloha: kopie dokumentace

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v,r.
ředitelka odboru
posuzováóí vlivů na životní prostředí
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I

(NR f‘nih:
Nú 762800 I !07 O

Rozdělovník k čj.: 195991ENV110
Dotčené územní samosprávné celky:
kopie dokumentace/e k dispozici na Krajském úřadu
Jihomoravský kraj
Jihomoravského kra/e
hejtman
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Příloha: kopie dokumentace
Město Břeclav
starosta
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
Dotčené správní úřady:
Příloha: kopie dokumentace
Krajský úřad Jihomoravského kraje
ředitel úřadu
Žerotínovo nám. 3ĺ5
601 82 Brno
Městský úřad Břeclav (obec s rozšířenou působností)
Příloha: kopie dokumentace
nám. T,GMasaryka 3
690 81 Břeclav
m v Brně
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídle
Příloha: kopie dokumentace
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Příloha: kopie dokumentace
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14
61400 Brno
Obvodní báňský úřad Brno
Příloha: kopie dokumentace
Dvořákova 13
602 00 Brno
7IENVI10)
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (zasláno IS pod č.j. 1960
odbor ochrany vod
odbor péče o krajinu
odbor ochrany horninového a púdniho prostředí
odbor ochrany ovzduší
odbor výkonu státní správy VII
Oznamovatel: (bez přiiohy, č.j. I9623ĺENVĺ10)
Česká naftařská společnost, s.ro.
Palackého 54
695 01 Hodonín
Zpracovatel oznámení: (bez přzlohy, čj. 19623ĺENV/I 0)
GConsult, spoL sro.
RN[)r, Věra Tížková
Trocnovská 1/794
702 00 CVtava Přívoz

Na vědomí: (bez přílohy, čj. 19623,‘EIVWJQ)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Žerotínovo nám. 3!
601 82 Brno

Českň inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
I 90 00 Praha 9

Vysočanv

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39
14000 Praha 4
Český báňský úřad Praha
Kozí 4
P.O. BOX 140
11 O 01 Praha I Staré Město
-

Národní památkový ústav
Nám. Svobody $
60 1 54 Brno

—

územní pracoviště Brno

