ADRESÁT
rozdělovník
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Krížová
Tel.: 267 123 112

V Praze dne 18. 4. 2018
Č.j.: MZP/2018/500/751

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“) – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám podle § 8 odst. 2 zákona zasíláme odkaz na elektronickou formu
dokumentace vlivů záměru „Doplnění technologie Kovohutě Příbram“ na životní
prostředí, jejíž zpracování zajistil oznamovatel (Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.)
v souladu s § 6 odst. 5 zákona, spolu s žádostí o vyjádření.
Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit.
zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace nahlížet, na úředních deskách a na internetu současně s upozorněním, že každý
může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 cit.
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona
o vyrozumění (katerina.krizova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o dokumentaci na
úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci
příslušnému úřadu (OVSS I, Vršovická 65, 100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o dokumentaci.
Do textové části dokumentace lze 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 OV1214.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtmanka
Zborovská 11
150 21 Praha 5

dokumentace v IS EIA

Město Příbram
starosta
Tyršova 108
261 19 Příbram

dokumentace v IS EIA

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

dokumentace v IS EIA

Městský úřad Příbram
Odbor životního prostředí
U Nemocnice 19B
261 19 Příbram I

dokumentace v IS EIA

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Příbrami
U Nemocnice 85
261 80 Příbram
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6

dokumentace v IS EIA

dokumentace v IS EIA

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
odbor ochrany vod
odbor posuzování vlivů na ŽP a IP – oddělení IPPC a IRZ
odbor environmentálních rizik a ekologických škod

dokumentace v IS EIA

Oznamovatel:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Příbram VI, č.p. 530
261 81 Příbram
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Zpracovatel dokumentace:
Ing. Josef Tomášek, CSc.
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
Na vědomí:
MŽP OPVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
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