MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor výkonu státní správy III
Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

dle rozdělovníku

Naše značka:
MZP/2017/520/846

Vyřizuje:
Bošina, 267123301

Plzeň:
22. 10. 2018

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“) – zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c)
zákona, Vám v souladu s § 6 odst. 7 zákona zasílá oznámení záměru „Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) –
Stod (včetně)“ a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky (Plzeňský kraj, statutární město
Plzeň, městský obvod Plzeň 3, město Stod a obce Vejprnice, Líně, Úherce,
Zbůch, Chotěšov, Hradec) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje. Datum zveřejnění
(zveřejnění je datum vyvěšení této informace na úřední desce Plzeňského 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 oznámení na úřední desce,
a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve
smyslu § 6 odst. 8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Žádáme Vás, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Ve
vyjádřeních není nutné upozorňovat na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.
Do oznámení 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 OV3074.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru
Příloha: oznámení

Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
k rukám hejtmana
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Statutární město Plzeň
k rukám primátora
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
k rukám starosty
sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň
Obec Vejprnice
k rukám starosty
Mírová 17, 330 27 Vejprnice
Obec Líně
k rukám starosty
Plzeňská 145, 330 21 Líně
Obec Úherce
k rukám starosty
K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
Obec Zbůch
k rukám starosty
Náměstí 205, 330 22 Zbůch
Obec Chotěšov
k rukám starosty
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Město Stod
k rukám starosty
nám ČSA 294, 333 01 Stod
Obec Hradec
k rukám starosty
332 11 Hradec 45

Dotčené orgány:
Krajský úřad Plzeňského kraje
k rukám ředitele
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Magistrát města Plzně
k rukám tajemníka
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Městský úřad s rozšířenou působností Nýřany
k rukám tajemníka
Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

Městský úřad s rozšířenou působností Stod
k rukám tajemníka
nám ČSA 294, 333 01 Stod
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 obecné
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

