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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
65445/ENV/14

Vyřizuje:
Ing. Tytlová/l. 2072

PRAHA:
1. 10. 2014

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“) – rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona,
Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech záměru „Pískovna Dolní
Pertoltice“ na životní prostředí (dále jen „posudek“), jehož zpracování smluvně zajistilo
podle § 9 odst. 1 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informaci 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 (Liberecký kraj). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné
celky
vyrozumí
elektronickou
datovou
nebo e-mailovou
zprávou
(katerina.tytlova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o posudku na úřední desce, a to v co nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k posudku nejpozději do 30 dnů
od zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčeného kraje.
Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP329.
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Rozdělovník č.j.: 65445/ENV/14
Dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj
hejtman
U Jezu 642/2a
464 01 Liberec

příloha: posudek

Obec Pertoltice
příloha: posudek
starosta
Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice
Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění informace o posudku rovněž v části obce Dolní Pertoltice.
Obec Bulovka
příloha: posudek
starosta
Bulovka 101
464 01 Frýdlant
Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění informace o posudku rovněž v části obce Arnoltice.
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje
ředitel
U Jezu 642/2a
464 01 Liberec

příloha: posudek

Městský úřad Frýdlant
(obec s rozšířenou působností)
náměstí T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant

příloha: posudek

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
460 31 Liberec

příloha: posudek

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Liberec
třída 1. máje 858/26
460 01 Liberec

příloha: posudek

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina
třída 1. máje 858/26
Posudek je k dispozici
460 01 Liberec
v Informačním systému EIA
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V - Liberec
tř. 1. máje 26
460 01 Liberec 1

příloha: posudek

Oznamovatel:
Vážený pan
Ladislav Šeda
Jana Palacha 497
511 01 Turnov

příloha: posudek
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Rozdělovník bez přílohy (odesláno pod č. j. 67311/ENV/14):
Zpracovatel dokumentace:
EKOLA group, spol. s r.o.
Ing. Libor Ládyš
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
Zpracovatel posudku:
Vážený pan
Ing. Pavel Varga
Českodubská 121
463 52 Osečná
Na vědomí:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Ministerstvo zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
U Jezu 10
460 01 Liberec
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
Lesy České republiky
Správa toků – Oblast povodí Labe
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
Český báňský úřad
Kozí 4
110 01 Praha 1 – Staré Město 4
Národní památkový ústav
Ústřední pracoviště
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01Praha 1
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Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (odesláno IS pod č. j.: 67302/ENV/14)
– posudek je k dispozici na sekretariátu OPVIP
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor geologie
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
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