Odbor výkonu státní správy V
1. máje 858/26, 460 01, Liberec 3

ADRESÁT :
rozdělovník

Vyřizuje:
RNDr. Darja Marešová Jirků
Tel.: (0420) 485 340 914
Fax: (0420) 485 340 901
e-mail: darja.jirku@mzp.cz
V Liberci, dne 2. 9. 2014
č.j. 61654/ENV/14
943/540/14

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – rozeslání přepracované dokumentace záměru
„Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 6 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“) zasíláme přepracovanou dokumentaci záměru, jehož oznamovatelem je
obchodní společnost Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové.
Záměr naplňuje dikci bodu 10. 2. kategorie I přílohy č. 1 k zákonu (zařízení k
odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 tun/rok).
Dotčené územní samosprávné celky žádáme v souladu s § 16 odst. 3 zákona, aby
neprodleně zveřejnily informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace nahlížet, 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 dokumentaci do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Libereckého kraje.
Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, ale doporučujeme
tuto dobu prodloužit o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4
zákona, aby nás dotčené územní samosprávné celky co nejdříve elektronicky
vyrozuměly o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady, aby nám
v souladu s § 8 odst. 3 zákona zaslaly svá vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30
dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Libereckého
kraje. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu.
Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti
z nich vyplývající.

Do textové části dokumentace 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 OV5057.

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V

Příloha: dokumentace
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
• Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
• Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Dotčené správní úřady:
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
•Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště
Semily, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
• Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
• Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Riegrovo nám. 63, 513 01 Semily
Ministerstvo životního prostředí: (dokumentace k dispozici na OPVIP)
• odbor odpadů
• odbor ochrany ovzduší
• odbor ochrany vod
• odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence – oddělení
IPPC a IRZ
Oznamovatel:
• Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (bez přílohy)
Zpracovatel oznámení:
• RNDr. Jiří Starý, Kamenická 350/101, 405 02 Děčín 2 (bez přílohy)
Zpracovatel posudku:
•Ing. Petr Pozděna, Lonkova 470, 530 09 Pardubice

3

