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Sp. zn.: ZN/MZP/2021/520/78
Vaše č. j.: 02/PŘ/KLV/21
Vyřizuje: Bošina
Tel.: 267 123 301
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz

Dle rozdělovníku

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 dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám
v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Modernizace letiště
Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné celky (Karlovarský kraj, statutární město Karlovy Vary,
obce Andělská Hora, Kolová, Pila) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet na úředních
deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci
příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Karlovarského kraje. Datum zveřejnění (zveřejnění je datum vyvěšení této informace na úřední
desce Karlovarského kraje) bude uvedeno v Informačním systému EIA na níže uvedené
internetové adrese. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň je
žádáme v souladu s tímto ustanovením o zaslání písemného nebo elektronického
vyrozumění (hubert.bosina@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu. Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky
a dotčené orgány ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o zaslání písemného vyjádření
k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách
CENIA
(Česká
informační
agentura
životního
prostředí)
http://www.cenia.cz/eia
i
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
http://www.mzp.cz/eia, kód záměru OV3067.

Příloha: dokumentace
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj
k rukám hejtmana
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Statutární město Karlovy Vary
k rukám primátora
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Obec Andělská Hora
k rukám starosty
Andělská Hora 18, 364 71 Bochov
Obec Pila
k rukám starosty
Pila 97, 260 01 Karlovy Vary
Obec Kolová
k rukám starosty
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Dotčené orgány:
Krajský úřad Karlovarského kraje
k rukám ředitele
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
k rukám tajemníka
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí,
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa CHKO Slavkovský les
Závodu Míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
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Odbory MŽP se žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Oznamovatel:
Letiště Karlovy Vary s.r.o.,
K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
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