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

dle rozdělovníku 

Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje:           PRAHA: 

 5390/ENV/15 Ing. Kos/l. 2117        29. 1. 2015 

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 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. g) zákona, 

Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Truck centrum 

Krásný Les (Petrovice)“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování 

zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně 

zveřejní informaci 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 elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 

(vojtech.kos@mzp.cz), příp. písemně 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 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci 

nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného 

kraje. 

Do 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 

MZP453. 

Příloha: dokumentace (dle rozdělovníku) 

 

Ing. Petr SLEZÁK v. r. 

pověřen dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

mailto:jan.benes@mzp.cz
http://www.cenia.cz/eia
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Rozdělovník s přílohou č.j.: 5390/ENV/15 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Ústecký kraj, hejtman příloha: dokumentace 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Obec Petrovice, starosta příloha: dokumentace 

Petrovice 529, 403 37 Petrovice 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, ředitel příloha: dokumentace 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Magistrát města Ústí nad Labem (obec s rozšířenou působností)  příloha: dokumentace 

Velká Hradební 2336/8, 400 02 Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

Masarykova 15, 400 01 Ústí nad Labem příloha: dokumentace 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  příloha: dokumentace 

Rozdělovník bez přílohy č.j.: 5732/ENV/15  

Oznamovatel: 

APB Plzeň, Petr Březina  

Losiná 303, 332 04 Nezvěstice 

Zpracovatel oznámení a dokumentace: 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Mgr. Luboš Motl 

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 

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 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Ústecko 

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor států střední Evropy 

Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 

Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 71507/ENV/15  dokumentace na sekretariátu OPVIP 

S žádostí o vyjádření: 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů 

odbor ochrany vod 

odbor ochrany ovzduší 

Na vědomí: 

odbor výkonu státní správy IV – Chomutov 
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Dotčený stát (odesláno bez přílohy pod č.j.: 5784/ENV/15): 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

Peter Vorläufer 

Postfach 10 05 10 

01076 Dresden 

Bundesrepublik Deutschland 

 


