MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor výkonu státní správy III
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dle rozdělovníku
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Vyřizuje:
H. Bošina, 267123301

Plzeň:
17. 2. 2017

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozeslání a zveřejnění posudku vlivů 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 vlivů záměru
„Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku
živcové suroviny Hanov u Lestkova“ na životní prostředí (dále jen „posudek“),
jehož zpracování smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky (Plzeňský kraj a obec Lestkov)
žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o
posudku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku
příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na
úřední desce Plzeňského kraje. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme, v souladu s tímto ustanovením, o zaslání
písemného nebo elektronického (hubert.bosina@mzp.cz) vyrozumění
příslušnému úřadu o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce, a to
v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní
úřady ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k posudku
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o posudku
na úřední desce Plzeňského kraje. Do posudku lze také nahlédnout
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (Česká
informační agentura životního prostředí) http://www.cenia.cz/eia nebo na
stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, kód
záměru OV3057.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru

Příloha: posudek

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
k rukám hejtmana
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Obec Lestkov
k rukám starosty
349 54 Lestkov 210
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Plzeňského kraje
k rukám ředitele
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Městský úřad s rozšířenou působností Tachov
k rukám tajemníka
Hornická 1695, 347 01 Tachov
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Česká inspekce životního prostředí,
OI Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Hřímalého 11
301 00 Plzeň
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany vod,
odbor obecné ochrany přírody a krajiny a odbor geologie
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