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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II
Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), zasíláme oznámení záměru „HI-LEX CZECH FACTORY, fáze 2, Havraň
u Mostu“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznamovatelem záměru dle § 6 odst. 1
zákona je společnost Takenaka Europe GmbH – organizační složka, Evropská 846/176a,
160 00 Praha 6, IČO: 64355535.
Obec Havraň a Ústecký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16
odst. 2 zákona o neprodlené 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 do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16
odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
(prostřednictvím výše uvedeného e-mailu, příp. datové schránky ministerstva).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec a kraj) a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 8 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
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. 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.
S obsahem oznámení je možné se seznámit v Informačním systému EIA na internetové adrese
www.cenia.cz/eia, kód záměru OV4200 <https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4200>.
Příloha: oznámení
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Rozdělovník
Oznamovatel:
1/

Takenaka Europe GmbH, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6

Dotčené územní samosprávné celky:
2/
3/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Obec Havraň, k rukám starostky, č. p. 11, 435 01 Havraň

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 oznámení:
8/

Ing. Jan Král, JK envi s.r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
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