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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
36268/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Rohrböcková/ l. 2760

PRAHA:
26. 4. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 2 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 k vyjádření
dokumentaci vlivů záměru „Skládka Uhy - IV. etapa, rozšíření skládky odpadů
a kompostárna“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil
oznamovatel podle § 6 odst. 5 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné
do dokumentace 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 dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci 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
(simona.rohrbockova@mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci
na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému
úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP303.
Příloha: kopie dokumentace

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
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ČNB Praha 1
č.ú. 7628 001/0710
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267 310 443

Rozdělovník s přílohou (kopie dokumentace) č.j.: 36268/ENV/10
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Obec Uhy
Uhy
27324 Uhy
Obec Nelahozeves
Školní 3
27751 Nelahozeves
Pozn. Žádáme Vás o zveřejnění informace o dokumentaci rovněž v částech obce Hleďsebe 1.díl, Hleďsebe 2.díl,
Lešany a Podhořany.

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
ředitel
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městský úřad Slaný (obec s rozšířenou působností)
Velvarská 136
27401 Slaný
Městský úřad Kralupy nad Vltavou (obec s rozšířenou působností)
U Cukrovaru 1087
278 01 Kralupy nad Vltavou
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Dittrichova 17
128 01 Praha 2
Česká inspekce životního prostředí
OI Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6 - Dejvice
Rozdělovník bez přílohy č.j.: 36270/ENV/10
Oznamovatel:
Skládka Uhy s.r.o.
Uhy
273 24 Velvary
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Zpracovatel dokumentace:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor ŽP a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267
190 00 Praha 9 - Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Městský úřad Velvary
Nám. Krále Vladislava 1
273 24 Velvary
Povodí Vltavy, s.p.
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5
Pracoviště ZVHS - Oblasti povodí Vltavy
Divadelní 2143
272 00 Kladno
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 36273/ENV/10
s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor ochrany ovzduší
na vědomí:
odbor výkonu státní správy I
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