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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. – 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

„Rozšíření výroby provozu ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.
Třemošnice“
na životní prostředí, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 cit.
zákona.
Dotčenou obec (jako dotčený územní samosprávný celek) 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.
Příloha: posudek
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Rozdělovník k č.j. 550/402-7/05-06-Ko
Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Pardubický kraj
hejtman
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/

Město Třemošnice
starosta
náměstí Míru 451
538 48 TŘEMOŠNICE
Dotčené správní úřady:
1/
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/

Městský úřad
náměstí Míru 451
538 48 TŘEMOŠNICE
3/

ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
4/

KHS se sídlem v Pardubicích
Čáslavská 1146
537 32 CHRUDIM
5/

Městský úřad
odbor ŽP
Pardubická 67
537 18 CHRUDIM
6/

Správa CHKO Železné hory
Náměstí 317
538 25 NASAVRKY
Oznamovatel:
ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.
Budovatelů 323
538 43 TŘEMOŠNICE
Zpracovatel oznámení:
Ing. Václav Martinovský
Jáchymovská 277/14
460 10 LIBEREC 10
Na vědomí:
MŽP – OPVI
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
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