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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
Vám sděluje, že záměr „V 144 přeložka vrchního vedení VVN, Třebušice - Hořany“ byl
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě oznámení záměru a písemných
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčeného územního samosprávného celku vydal
příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění
je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (miroslav.votocek@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV4119.
Příloha: - závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k č. j.: 26173/ENV/14
Dotčené územní samosprávné celky:
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:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
Magistrát města Mostu
Radniční č. 1/2
434 01 Most
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Most
J. E. Purkyně 270/5
434 64 Most
Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem
Oznamovatel:
ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV – Podmokly
Zpracovatel oznámení:
Vážená paní
Ing. Květoslava Konečná
Lesní 2581
470 01 Česká Lípa
Rozdělovník odbory MŽP zasláno IS pod č.j.: 27544/ENV/14
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor výkonu státní správy IV v Chomutově
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