ADRESÁT
rozdělovník
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Krížová
Tel.: 234 062 223

V Praze dne 1. 10. 2014
Č.j.: 2391/500/14, 67607/ENV/14

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
Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 6 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, zasíláme kopii oznámení záměru „ JPS
PLASTIC s. r. o. – Zpracování odpadního plastu Zbraslavice“ (oznamovatel JPS
PLASTIC s. r. o.) zpracovaného podle přílohy č. 3 k cit. zákonu a sdělujeme Vám, že tento
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Obec Zbraslavice a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možné do oznámení 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 oznámení do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16
odst. 4 cit. zákona o vyrozumění (katerina.krizova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o
oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu (OVSS I, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10) nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení,
na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona
č. 100/2001 Sb.). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky
a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3
resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná
řízení a povinnosti z nich vyplývající.
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Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1148.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Příloha: kopie oznámení (nekonvertovatelný dokument - zaslán poštou)

Rozdělovník k č.j. 2391/500/14, 67607/ENV/14
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
150 21 Praha 5

oznámení

Obec Zbraslavice
starosta
Náměstí 7
285 21 Zbraslavice

oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

oznámení

Městský úřad Kutná Hora
odbor životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora

oznámení
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kutné Hoře
U Lorce 40
284 01 Kutná Hora

oznámení

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6

oznámení

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
oznámení je k dispozici na OPVIP
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ
Oznamovatel:

Zpracovatel oznámení:

JPS PLASTIC s. r. o.
Čáslavská 254
284 01 Kutná Hora

Ing. Jan Dřevíkovský
Městské sady 666
284 01 Kutná Hora

Na vědomí:
MŽP OPVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
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