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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění
posudku na dokumentaci o vlivech záměru „Hloubkové vrty pro využití
geotermální energie Tanvald I na životní prostředí.“

Jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona 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, dále jen zákon) Vám
v souladu s § 9 odst. 7 zákona zasíláme posudek na dokumentaci o vlivech záměru
„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ na životní prostředí,
jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 zákona.
Město Tanvald a Liberecký kraj žádáme, aby v souladu s § 16 odst. 3 zákona
neprodleně zveřejnily informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace 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 posudku ve lhůtě do
30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Libereckého kraje.
Doba zveřejnění podle § 16 odst. 4 zákona je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s citovaným ustanovením o zaslání vyrozumění o dni zveřejnění informace
o posudku na úřední desce formou elektronické datové nebo e-mailové zprávy.

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách
CENIA,
česká
informační
agentura
životního
prostředí
(http://www.cenia.cz)
a na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz), kód záměru OV5051.

Otisk úředního razítka se státním znakem
Ministerstvo životního prostředí – č. 22

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
• Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
• Město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald
Dotčené správní úřady:
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 01 Liberec
• Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
• Městský úřad Tanvald, Odbor životního prostředí, Palackého 359, 468 41 Tanvald
Ministerstvo životního prostředí:
• odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
• odbor geologie
• odbor ochrany ovzduší
• odbor ochrany vod
• odbor energetiky a ochrany klimatu
Oznamovatel:
• ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 – Běchovice (bez přílohy)
Zpracovatel dokumentace:
• Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Zpracovatel posudku:
• Ing. Richard Kuk, Hrabákova 1969/11, 148 00 Praha 4 – Chodov (bez přílohy)
Na vědomí:
• Český báňský úřad, Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město (bez příohy)
• Obvodní báňský úřad v Liberci, 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
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