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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění posudku o vlivech 
záměru na životní prostředí 

 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zasíláme posudek o vlivech 
záměru 

 
„Zvýšení flexibility lakovny v Kvasinách a odstavná plocha pro 

hotové vozy“ 
 

na životní prostředí, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 
odst. 1 cit. zákona. 

Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve 
smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a 
kde je možné do něj nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 
15 dnů. Zároveň žádáme dotčenou obec o písemné vyrozumění o dni 
vyvěšení této informace příslušnému úřadu. 

Dotčené úřady a kraj žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona 
o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní 
nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je 
žádáme v souladu  
s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení 
informace o dokumentaci na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od 
vyvěšení. 

K posudku je každý oprávněn v souladu s § 9 odst. 8 cit. zákona 
zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o posudku. 

Vyjádření zasílejte rovněž elektronicky na     e-mail : 
miloslav.kozak@mzp.cz. 



 
 
 
 
 
Do textové části posudku 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 OV 6 086. 

 
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na 

základě § 9 odst. 8 zákona, nepřihlíží. 
 

 

Příloha:  posudek 

 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Ing. Emil RUDOLF v. r.                                        
ředitel odboru výkonu státní správy 
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Rozdělovník k č.j.  601-4/550/08-Ko 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1/ Královéhradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ   posudek na odboru ŽP a Z 
 
2/  Obec Kvasiny 
517 02 KVASINY 81   
 
Dotčené správní úřady: 
1/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 Pivovarské náměstí 1245 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
2/  ČIŽP OI 
  Resslova 1229/2a 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
  
3/  KHS Královéhradeckého kraje 
 územní pracoviště Rychnov n. K. 
 Panská 1493 
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
 
4/  Městský úřad 
 Svatohavelská 105 
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
 
5/  Obecní úřad  
517 02 KVASINY 81  
 
6/  Městský úřad  
  Masarykovo nám. 1 
517 01 SOLNICE 
 
Oznamovatel: 
 ŠKODA AUTO a.s. 
 Třída Václava Klementa 869 
293 60 MLADÁ BOLESLAV 
 
Zpracovatel oznámení: 
  RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 
  Dubinská 720 
530 12 PARDUBICE 
 
Na vědomí: 
 MŽP – OPVŽP 
 Vršovická 65 
100 10 PRAHA 10 
 
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (posudek na sekretariátu OPVŽP) 
Odbor ochrany ovzduší  
Odbor ochrany vod 
 


