MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
dle rozdělovníku
Váš dopis značky:

Naše značka:
50537/ENV/10

Vyřizuje:
Mgr. Černá/l.2733

PRAHA:
21. 6. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) 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“), zasílá dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „VTE Moldava“
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejnění informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 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 oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1
vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů. V souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona
zároveň dotčené územní samosprávné celky vyrozumí příslušný úřad písemně
nebo elektronicky (karolina.cerna@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení,
na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7
odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky
a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3
resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná
řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/eia), kód záměru MZP306.
Příloha: kopie oznámení
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Rozdělovník k č.j.: 50537/ENV/10
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj
hejtman
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

oznámení bude k dispozici
na KÚ Ústeckého kraje

Obec Moldava
starosta
Moldava 113
41781 Moldava

příloha: oznámení

Město Osek
starosta
Zahradní 246
41705 Osek

příloha: oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje
ředitel
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

příloha: oznámení

Magistrát města Teplice (obec s rozšířenou působností) příloha: oznámení
nám. Svobody 2/2
41595 Teplice
Česká inspekce životního prostředí
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

příloha: oznámení

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

příloha: oznámení

Rozdělovník bez přílohy č. j.: 54474/ENV/10
Oznamovatel:
Czech Wind Holding, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8 - Karlín
Zpracovatel oznámení:
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Mgr. Luboš Motl
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
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Na vědomí:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Spolková republika Německo
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Postfach 10 05 10
01076 Dresden
Deutschland
Landratsamt Mittelsachsen Umweltamt
Frauensteiner-Str. 43
09599 Freiberg
Spolková republika Německo
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 54476/ENV/10
s žádostí o vyjádření:

oznámení je k dispozici na sekretariátu OPVŽP

odbor péče o krajinu
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí OVSS IV
Školní 5335
430 01 Chomutov
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 21. 6. 2010
Č.j.: 50537/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
– zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru
zařazeného v kategorii II
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 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, oznámení podle přílohy č. 3 k cit. zákonu záměru

„VTE Moldava“
Kraj:
Obec:
K.ú.:

Ústecký
Moldava, Osek
Moldava, Pastviny u Moldavy, Mackov

podle § 6 odst. 3 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Do oznámení je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP, 7. patro, dveře č. 711 v pracovních dnech po předchozí telefonické
domluvě s Mgr. Černou (tel. 267 122 733).
S obsahem oznámení je také možno se seznámit na internetové adrese
www.cenia.cz/eia pod kódem záměru MZP306.
Písemné vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 4 zasílejte na MŽP – OPVŽP
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
dotčeného kraje (Ústecký kraj).

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
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