MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE. Vršovická 65
-

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
37607ĺENV!10

Vyřizuje:
Ing. Bělohlávková! 1. 2075

PRAHA:
1052010

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

Jako příslušný úřad Vám v souladu s
9 odst. 7 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, zasíláme posudek
o vlivech záměru „Těžební středisko Břeclav 1“ na životní prostředí, jehož zpracování
jsme smluvně zajistili podle 9 odst. 1 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 posudku
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 ustanovení
* 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:ĺ/www.cenia.cz!eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí http:Ywvw.mzp.cz/eia), kód záměru
MZP296.
Příloha: posudek

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
reuiteika odboru
posuzování vlivů na životní prostředí

teL
Ii

ČNB Praha
čú 7628(O1ĺO7I()

Rozdělovník k č.j.: 376071ENV110
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj
hejtman
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Příloha: kopie posudku

Město Břeclav
starosta
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

Příloha: kopie posudku

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
ředitel úřadu
Zerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Městský úřad Břeclav (obec s rozšířenou působností)
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

Příloha: kopie posudku

Příloha: kopie posudku

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Příloha: kopie posudku
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Příloha: kopie posudku
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14
61400 Brno
Obvodní báňský úřad Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno

Příloha: kopie posudku

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (zasláno IS pod č.j. 41055/EN ‚/10)
odbor ochrany vod
odbor péče o krajinu
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
odbor ochrany ovzduší
odbor výkonu státní správy VII
Oznamovatel:
Česká naftařská společnost, sro
Palackého 54
695 01 Hodonín

Příiohi: kopie posudku

Zpracovatel dokumentace: (bez přílohy, č.j. 41O49ĺENVĺJJ)J
G-Consult, spol. s.r.o.
I(\r \ ia Fiik 2
702 00 Ostrava

—

Přívoz

Zpracovatel posudku: (bez přilohy, Č.!. 41049ĺENV/l 0)
Vážený pan
Ing. Václav Obluk
Lékořicová 166
104 00 Praha 10 Křeslice
-

Na vědomí: (bez přílohy, Č.j. 41 049/ENV/l 0)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Česká inspekce životního prostředí
NaBřehu267
190 00 Praha 9 Vysočany
—

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39
14000 Praha 4
Český báňský úřad Praha
Kozí 4
P.O. BOX 140
11001 Praha I Staré Město
-

Národní památkový ústav
Nám. Svobody 8
601 54 Brno

—

územní pracoviště Brno

