MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA
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VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
16]89!ENV!09

Vyřizuje:
Ing. Slezákĺl. 2442

PRAHA:
9. 3. 2009

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

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu 21 písm. c) 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 (dále
jen „zákon‘), v souladu s
9 odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech záměru
„Intenzifikace výroby epichlorhydrinu z glycerinu“ na životní prostředí, jehož
zpracování smluvně zajistilo 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 posudk
u
nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsob
em
(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 dle ustanovení 16 odst. 4 zákona nejméně
15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
vyrozumí písemně nebo elektronicky (petr.slezak(jnzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěše
ní
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 (http://www.cenia.cz!eia) a na stránkách Ministerstva životního prostře
dí
(http ://www.mzp. cz), kód záměru MZP23 7.

Ing. Jarosta HONOVÁ
řed,ika odboru
posuzoválivů na životní prostředí
Příloha:

tel.
267 121 111

posudek
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Rozdělovník k č.j. 16189/ENV/09
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj
Velká Hradební 31 18/48
400 02 Ustí nad Labem
Město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ustí nad Labem
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ustí nad Labem

Pří/o/za: posudek

Příloha: posudek

Příloha: posudek

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ustí nad Labem

Příloha: posudek

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Moskevská 15
400 01 Ustí nad Labem

Příloha: posudek

Česká inspekce životního prostředí
OJ Ustí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ustí nad Labem

Příloha: posudek

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod

posudek k zapůjčení v OPVŽP

Oznamovatel:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Revoluční 1930/86
400 32 Ustí nad Labem

příloha: posudek

Zpracovatelka dokumentace:

příloha: posudek

CHEMING a.s.
ing. Jana Vohralíková
Pernerova 168
531 54 Pardubice
Zpracovatel posudku
EKOSYSTEM, s.r.o.
Ing. Václav Hammer
Podkovářská 6
19000 Praha 9

Na vědomí:
MŽP OVSS IV
Školní 5335
430 01 Chomutov

Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267
190 00 Praha 9 Vysočany

