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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“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii II.
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám
v souladu s § 6 odst. 5 zákona zasílá oznámení záměru „HALA GAMA – URBANITY PARK
TACHOV“ a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky (Plzeňský kraj, město/obec: Tachov) 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 (ladislav.chrtiansky@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. 6 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.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve
vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy
záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné
upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
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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 OV3091.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
podepsáno elektronicky

Příloha: oznámení
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
k rukám hejtmana
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID DS: zzjbr3p
Město Tachov
k rukám starosty
Hornická 1695, 34701 Tachov, ID DS: 2tubyxs
Dotčené orgány:
Krajský úřad Plzeňského kraje
k rukám ředitele
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID DS: zzjbr3p
Městský úřad s rozšířenou působností Tachov
k rukám tajemníka
Hornická 1695, 34701 Tachov, ID DS: 2tubyxs
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ID DS: samai8a
Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň, ID DS: 82bdy9x
Odbory MŽP se žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
URBANITY Development Tachov s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10-Vinohrady,
k rukám zástupce oznamovatele
Ing. arch. Ondřej Šetka, Nová Šárka 526/27, 161 00 Praha 6-Liboc

2/2

