ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

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

Rozdělovník

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

2. září 2015
60117/ENV/15
Ing. Plocek
267 122 132

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 doplňku dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona,
Vám v souladu s § 8 odst. 6 zákona zasílá doplněk dokumentace vlivů záměru „Truck
centrum Krásný Les (Petrovice)“ na životní prostředí (dále jen „doplněk
dokumentace“) a zároveň v souladu § 9 odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech
předmětného záměru 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 doplňku dokumentace a posudku a o tom, kdy a kde je možné do
doplňku dokumentace a posudku nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním,
že každý může zaslat své písemné vyjádření k doplňku dokumentace a posudku ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku 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 (robert.plocek@mzp.cz),
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o doplňku dokumentace
a 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 doplňku dokumentace a posudku
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku na
úřední desce dotčeného kraje.
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Do doplňku dokumentace a posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP453.

Mgr. Evžen Doležal v. r.
Příloha: doplněk dokumentace a posudek (dle rozdělovníku)
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Rozdělovník č.j.: 60117/ENV/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj, hejtman
Velká hradební 48
400 02 Ústí nad Labem

Příloha: doplněk dokumentace a posudek

Obec Petrovice, starosta
Petrovice 529
403 37 Petrovice

Příloha: doplněk dokumentace a posudek

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje, ředitel
Velká hradební 4
400 02 Ústí nad Labem

Příloha: doplněk dokumentace a posudek

Magistrát města Ústí nad Labem (obec s rozšířenou působností)
Velká Hradební 2336/8
Příloha: doplněk dokumentace a posudek
400 02 Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
Příloha: doplněk dokumentace a posudek
400 01 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

Příloha: doplněk dokumentace a posudek

Oznamovatel:
APB Plzeň
Petr Březina
Losiná 303
332 04 Nezvěstice

Příloha: posudek

Na vědomí bez příloh (odesláno pod č. j.: 61163/ENV/15)
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Velká hradební 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
3/4

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Zpracovatel oznámení a dokumentace:
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Mgr. Luboš Motl
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
Zpracovatel posudku:
Ing. Václav Obluk
Lékořicová 166
104 00 Praha 10
Odbory MŽP - odesláno IS pod č. j.: 61165/ENV/15
(Doplněk dokumentace a posudek je k dispozici 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
Dotčený stát (odesláno bez přílohy pod č.j.: 61164/ENV/15):
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Peter Vorläufer
Postfach 10 05 10
01076 Dresden
Bundesrepublik Deutschland
Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge
Dr. Birgit Hertzog
Postfach 100253/54
01782 Pirna
Bundesrepublik Deutschland
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Stresemannstraße 128 – 130
10117 Berlin
Bundesrepublik Deutschland
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