Odbor výkonu státní správy V
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RNDr. Darja Marešová Jirků
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660/540/12

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle
přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) záměru „Magna Exteriors & Interiors
(Bohemia) s.r.o., Lakovna – závod Liberec, Lakovací linka L4“ podle § 6, odst. 1
cit. zákona, jehož oznamovatelem je společnost Magna Eteriors & Interiors
(Bohemia) s.r.o.
Záměr naplňuje dikci bodu 4.4 kategorie I přílohy č. 1 k cit. zákonu (Povrchová
úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové
plochy úprav). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu záměru uvedeného v kategorii
I přílohy č. 1 k zákonu, u které vlastní kapacita ani rozsah nepřesahuje příslušné
limitní hodnoty, bude záměr posuzován v celém rozsahu zákona pouze tehdy, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona).
Ve svém vyjádření proto prosím sdělte, zda považujete za nutné posoudit záměr
v celém rozsahu zákona.
Z tohoto důvodu bude záměr podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) žádáme podle § 16, odst. 3 cit.
zákona, aby neprodleně zveřejnily informace o oznámení a o tom, kdy a kde je
možné do oznámení nahlížet, a to na úředních deskách a nejméně ještě jedním v
dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého
kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15
dnů. Zároveň podle s § 16 odst. 4 cit. zákona žádáme o zaslání písemného nebo
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elektronického vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady, aby nám
v souladu s § 6, odst. 5 cit. zákona zaslaly svá vyjádření k oznámení nejpozději do
20 dnů ode dne jeho doručení. Liberecký kraj žádáme o zaslání vyjádření v celém
rozsahu působnosti kraje.
Ve svém vyjádření nám prosím sdělte, zda považujete za nutné posoudit záměr
v celém rozsahu zákona. Pokud budete takové posouzení požadovat, uveďte, jaké
další informace by měla obsahovat dokumentace vlivů na životní prostředí, a to se
zřetelem na povahu oznámeného záměru, faktory životního prostředí, které mohou
být provedením záměru ovlivněny, a na současný stav poznatků a metody
posuzování (§ 7 odst. 1 cit. zákona). Ve vyjádřeních formulujte prosím 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.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.env.cz/EIA) kód záměru OV5049.

Příloha:
oznámení

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec- (oznámení na Krajském úřadě
Libereckého kraje, OŽPZ)
2/ Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec (oznámení
k dispozici na Odboru životního prostředí)

Dotčené správní úřady:
1/ Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64,
460 31 Liberec 1
3/ Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec
4/ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, 1. máje 26,
460 01 Liberec
Ministerstvo životního prostředí:
Odbor ochrany ovzduší

(oznámení k dispozici na OPVIP)

Odbor ochrany vod
Oddělení IPPC a IRZ OPVIP
Oznamovatel:
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. (bez přílohy)
Zpracovatel oznámení:
Ing. Karel Kolář, Nad Sokolovnou 874, 463 12 Liberec (bez přílohy)
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