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ODESÍLATEL: 
 
Mgr. Evžen Doležal 
ředitel odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence  
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

 
 
ADRESÁT: 
 
 

Rozdělovník 

 

 
 
V Praze dne 
Čj.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 

3. února 2016 
4351/ENV/16 
Ing. Čížková 
267 122 958 

 
 
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 „Centrum pro 
komplexní nakládání s odpady – Vysoká Pec“ na životní prostředí včetně doplňku 
dokumentace 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. g) zákona, 
Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech záměru „Centrum pro 
komplexní nakládání s odpady – Vysoká Pec“ na životní prostředí (dále jen 
„posudek“), jehož zpracování smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 zákona, a doplněk 
dokumentace, který je přílohou posudku. 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně 
zveřejní informaci o posudku vč. doplňku dokumentace a o tom, kdy a kde je možné  
do posudku vč. doplňku dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně 
s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 
samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k posudku vč. doplňku 
dokumentace ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku vč. doplňku 
dokumentacena 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 elektronickou datovou nebo e-mailovou 
zprávou (jana.cizkova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení 
informace o posudku vč. doplňku dokumentace 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 vč. doplňku 
dokumentace nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o posudku vč. doplňku 
dokumentace na úřední desce dotčeného kraje. 
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Do posudku vč. doplňku dokumentace 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 MZP445. 

 

 

Příloha: 
posudek vč. doplňku dokumentace (dle rozdělovníku) 

 
 
 
 

Mgr. Evžen Doležal v.r. 
 
 
 
Rozdělovník k čj.: 4351/ENV/16 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Ústecký kraj, hejtman  Příloha: posudek  
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem vč. doplňku dokumentace 

Obec Vysoká Pec, starosta Příloha: posudek 
Julia Fučíka 46, 431 59 Vysoká Pec vč. doplňku dokumentace 

Obec Vrskmaň, starosta Příloha: posudek 
Vrskmaň 46, 431 15 Vrskmaň vč. doplňku dokumentace 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, ředitel  Příloha: posudek 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem vč. doplňku dokumentace 

Magistrát města Chomutova  Příloha: posudek 
(úřad obce s rozšířenou působností) vč. doplňku dokumentace 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Příloha: posudek  
se sídlem v Ústí nad Labem vč. doplňku dokumentace 
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem  

Česká inspekce životního prostředí Příloha: posudek  
OI Ústí nad Labem vč. doplňku dokumentace 
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého Posudek vč. doplňku  
U Města Chersonu 1429, 434 61 Most   dokumentace je v elektr. 

podobě k dispozici v 
Informačním systému EIA. 
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Oznamovatel: 

Marius Pedersen, a.s., Ing. Hana Hromková  Příloha: posudek 
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové vč. doplňku dokumentace 

Rozdělovník bez přílohy (odesláno pod č. j. 8409/ENV/16): 

Zpracovatel dokumentace: 

Vážený pan 
Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o. 
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 

Zpracovatel posudku 

EKOSYSTEM spol. s r.o. 
Ing. Václav Hammer 
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 

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 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 11 - Chodov 

Povodí Ohře, s.p., Závod Chomutov 
Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Český báňský úřad 
Kozí 4, P. O. BOX. 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město 

Odbory MŽP - odesláno IS pod č. j.: č.j. 4875/ENV/16:  

(Posudek vč. doplňku dokumentace je k dispozici na sekretariátu OPVIP) 
s žádostí o vyjádření 

odbor ochrany ovzduší 
odbor ochrany vod 
odbor odpadů 
odbor obecné ochrany přírody a krajiny  
odbor environmentálních rizik a ekologických škod  
odbor geologie  
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC  
a IRZ 

na vědomí: 

odbor výkonu státní správy IV 


