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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zveřejnění přepracované dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 2 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 (dále jen „zákon“), zasíláme k vyjádření
přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona.
Statutární město Most a Ústecký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom,
kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním,
že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání písemného příp. elektronického
vyrozumění (prostřednictvím e-mailu) o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (Statutární město Most a Ústecký kraj)
a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
S obsahem dokumentace je také možno seznámit se v Informačním systému EIA na internetové
adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru OV4197.
Příloha: Dokumentace
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Rozdělovník
Oznamovatel:
1/

Gutra s.r.o., Kostelní 1079, 434 01 Starý Most

Dotčené územní samosprávné celky:
2/
3/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Statutární město Most, k rukám primátora, Radniční č. 1/2, 434 01 Most

Dotčené správní úřady:
4/
5/
6/
7/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Magistrát města Mostu, Radniční č. 1/2, 434 01 Most
KHS, územní pracoviště Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel dokumentace:
8/

Ing. Jiří Blažek, CSc., LI-VI Praha, spol. s r.o., Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3

Zpracovatel posudku dokumentace:

8/

Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00

Brno
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