ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

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

Dle rozdělovníku

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

24. dubna 2015
22875/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“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona,
Vám v souladu s § 6 odst. 6 zákona zasílá oznámení záměru „NEXEN Tire Česká
republika“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu (dále jen „oznámení“) a sděluje,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na
úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 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 oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky 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 na úřední desce dotčeného
kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru 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. 2 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány
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připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti
stanovené přílohou č. 3, resp. č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat
oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Do oznámení 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 MZP455.
Příloha: kopie oznámení (dle rozdělovníku)

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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Rozdělovník č.j.: 22875/ENV/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj, hejtman
Velká hradební 48
400 02 Ústí nad Labem

Příloha: kopie oznámení

Obec Bitozeves, starosta
Bitozeves 50
440 01 Louny

Příloha: kopie oznámení

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž ve všech částech obce.

Obec Staňkovice, starosta
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice u Žatce

Příloha: kopie oznámení

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž ve všech částech obce.

Obec Velemyšleves, starosta
Velemyšleves 100
438 01 Žatec

Příloha: kopie oznámení

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž ve všech částech obce.

Obec Žiželice, starosta
Žiželice 7
438 01 Žatec

Příloha: kopie oznámení

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž ve všech částech obce.

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

Příloha: kopie oznámení

Městský úřad Žatec (obec s rozšířenou působností)
nám. Svobody 1
438 01 Žatec

Příloha: kopie oznámení

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
Příloha: kopie oznámení
400 01 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

Příloha: kopie oznámení
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Odbory MŽP - odesláno IS pod č. j.: 28903/ENV/15
(Oznámení je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
na vědomí
odbor výkonu státní správy IV – Chomutov
Na vědomí bez příloh (odesláno pod č. j.: 28898/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
Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
Oznamovatel:
Nexen Tire Corporation Czech s. r. o.
Kyu Uk Kim
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
Zpracovatel oznámení
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
Mgr. Radek Jareš
Hvožďanská 3/2053
148 01 Praha 4
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