ADRESÁT :
rozdělovník
Vyřizuje: Ing. Alena Šnévajsová
Tel.: 234 062 223

V Praze dne 19.11.2012
Č.j.: 2332/500/12, 96938/ENV/12

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 posudku o vlivech záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech záměru „Zařízení k výrobě
průmyslových hnojiv – SO 81“ na životní prostředí (dále jen „posudek“), jehož zpracování
smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona neprodleně
zveřejní informaci o posudku a o tom, kdy a kde je možné do posudku 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 posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce
dotčeného kraje (Středočeský kraj). 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
(alena.snevajsova@mzp.cz), příp. písemně, příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o posudku na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále, ve smyslu § 9 odst. 8 zákona, žádáme dotčené územní samosprávné celky
a dotčené správní úřady (dle rozdělovníku) o zaslání vyjádření k posudku nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského
kraje.
Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách agentury CENIA, (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV1125.
Příloha: posudek v kompletním rozsahu bude příslušným subjektům zaslán poštou (dle rozdělovníku)

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
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Rozdělovník :
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příloha: posudek

Město Kolín
starosta
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Příloha: posudek

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

Příloha: posudek

Městský úřad Kolín
odbor životního prostředí a zemědělství
Sokolská 545, 280 12 Kolín II

Příloha: posudek

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kolíně

Příloha: posudek

Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín
Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Příloha: posudek

Povodí Labe, státní podnik

Příloha: posudek

Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí
Oznamovatel:
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV

Příloha: posudek

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření (IS):
odbor ochrany ovzduší, obor ochrany vod, odbor odpadů, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ
(posudek je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
Na vědomí:
Zpracovatel dokumentace:
ECO-ENVI-CONSULT, RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice
Zpracovatel posudku:
Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
MŽP OPVIP (IS)
Městský úřad Kolín
odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, 280 12 Kolín I
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