dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
3589/500/16, 81463/ENV/16

Vyřizuje/tel.:
RNDr. Hrušková/267123111

PRAHA:
24. 11. 2016

Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Přístavba haly 3 Almani Radonice –
umístění výroby plastových obalů“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 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.
Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze
zasíláme.
Obec Radonice a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 citovaného zákona nejméně 15 dnů. Zároveň
žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona
o písemné či elektronické (ivana.hruskova@mzp.cz) vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení 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), kód záměru OV1185.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

Příloha: - závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k č.j. 3589/500/16, 81463/ENV/16
Oznamovatel:
ALMANI s.r.o, Počernická 264, 250 73 Radonice
Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva životního
prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtmanka
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Obec Radonice
starosta
Na Skále 185
250 73 Radonice
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Orebitská 477/18
130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
pracoviště Praha východ
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jarmila Paciorková, JP EPROJ s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov
Na vědomí:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
ARI PROJEKT s.r.o., Ing. Jaroslav Hejhal, Oblouková 12, 100 00 Praha 10
Odbory MŽP: zasláno IS pod č.j.: 3586/500/16, 81458/ENV/16
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ
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