ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Školní 5335
430 04 Chomutov

ADRESÁT:
Dle rozdělovníku

V Chomutově dne
16. dubna 2018
Č. j.: ENV/2018/24418, MZP/2018/530/616
Vyřizuje:
Bc. Votoček Miroslav
Tel.:
267 123 414

Věc:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Výrobní závod firmy Blanco v ČR“ byl podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 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. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který
Vám v příloze zasíláme.
Dotčené obce a kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit.
zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
ze zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní
samosprávné celky o zaslání elektronického (e-mail) příp. písemného vyrozumění o dni vyvěšení
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.
doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Ministerstva životního prostředí.
S obsahem závěru zjišťovacího řízení je také možno seznámit se v Informačním systému EIA
na internetové adrese www.cenia.cz/eia , kód záměru 0V4176.

Ing. Miroslav L i b e c a j t
ředitel odboru výkonu
státní správy IV

Příloha : závěr zjišťovacího řízení

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov,
(+420) 26712 3414, miroslav.votocek@mzp. cz

Rozdělovník k č.j. ENV/2018/24418, MZP/2018/530/616

Oznamovatel:
1/

BLANCO Czechia, s. r. o., Ve svahu 482/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Příloha: oznámení

3/

Obec Havraň, k rukám starosty, č. p. 11, 435 01 Havraň
Příloha: oznámení

Dotčené správní úřady:
4/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

5/

Magistrát města Mostu, Radniční č. 1/2, 434 01 Most

6/

KHS, územní pracoviště Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most

7/

ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
8/

odbor ochrany ovzduší

9/

odbor ochrany vod

Zpracovatel oznámení:
10/

RNDr. Jaroslav Růžička, Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary

Na vědomí:
11/

2/2

MŽP, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

