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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
85030/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Lehejček /l. 2434

PRAHA:
2. 11. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I.
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
Vám zasílá dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Vedení 400 kV – V413
– zaústění do transformovny Mírovka“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace 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 ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce kraje Vysočina. Doba zveřejnění je podle ustanovení § 16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní
samosprávné celky o zaslání písemné, elektronické datové nebo emailové
(radmil.lehejcek@mzp.cz) zprávy s vyrozuměním 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.
Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující
stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních
není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Současně 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).
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP316.
Příloha:
- kopie oznámení (dle rozdělovníku)

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Mgr. Daniel Brix, v.r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 85030/ENV/10/ENV/06
Dotčené územní samosprávné celky:
Kraj Vysočina
hejtman, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Příloha: kopie oznámení

Město Havlíčkův Brod
starosta, Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Příloha: kopie oznámení
v elektronické podobě na CD,
kopie oznámení ve fyzické podobě
je k dispozici např. na MěÚ
Havlíčkův Brod

Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Termisivy, Mírovka, Suchá, Zbožice.

Město Habry
starosta, Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry

Příloha: kopie oznámení

Obec Knyk
starosta, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Příloha: kopie oznámení

Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Český Dvůr.

Obec Olešná
starosta, Olešná 29, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Příloha: kopie oznámení

Obec Skuhrov
Příloha: kopie oznámení
starosta, Skuhrov 25, 582 41 Skuhrov u Havlíčkova Brodu
Obec Sedletín
starosta, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř

Příloha: kopie oznámení

Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Veselá.

Obec Kámen
starosta, Kámen 53, 582 42 Kámen u Habrů

Příloha: kopie oznámení

Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Jiříkov, Proseč.

Obec Tis
starosta, Tis 112, 582 43 Tis u Chotěboře

Příloha: kopie oznámení

Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Kněž.

Obec Horní Krupá
starosta, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

Příloha: kopie oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad kraje Vysočina
ředitel úřadu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Příloha: kopie oznámení

Městský úřad Havlíčkův Brod (obec s rozšířenou působností)
Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
Příloha: kopie oznámení
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Městský úřad Chotěboř (obec s rozšířenou působností)
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Příloha: kopie oznámení
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Příloha: kopie oznámení
Česká inspekce životního prostředí
Příloha: kopie oznámení
Oblastní inspektorát Havlíčkův Bod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

Příloha: kopie oznámení

Odbory MŽP rozesláno IS pod č.j.: 88519/ENV/10
s žádostí o vyjádření
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor územních vazeb
na vědomí:
odbor výkonu státní správy VII

kopie oznámení na OPVŽPaIP

Rozdělovník bez přílohy odesláno pod č.j.: 95778/ENV/10
Oznamovatel:
ČEPS, a.s., Ing. Andrew Gayo Kasembe
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jiří Klicpera, CSc.
Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč
Na vědomí:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Středisko Havlíčkův Brod
Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 2. 11. 2010
Č.j.: 85030/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“)
Zveřejnění informace o oznámení záměru zařazenému
v kategorii I
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 zákona oznámení záměru

„Vedení 400 kV – V413 – zaústění do transformovny Mírovka“
kraj:
obec:

Vysočina
Havlíčkův Brod, Habry, Knyk, Olešná, Skuhrov, Sedletín, Kámen, Tis, Horní Krupá

Do oznámení je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence MŽP, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Lehejčkem
(l. 2434).
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP316.
Písemné vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 zákona zasílejte na MŽP – OPVŽP a IP
do 20 dnů od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (kraj
Vysočina).

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Mgr. Daniel Brix, v.r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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