MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

dle rozdělovníku

Čj.: 600/550/06-Ko

Vyřizuje: ing. Kozák
495 773 513

HRADEC KRÁLOVÉ
28.08.2006

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. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, záměru

„Tavení hliníku – provoz Lupenice“
podle § 6 odst. 3 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme, ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona,
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
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 oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně
15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň je
žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec a kraj) a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst. 5 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení s obsahem
a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit. zákonu příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení.

Vyjádření zasílejte rovněž elektronicky na
Miloslav_Kozak@env.cz.

e-mail :

Ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení nahradit
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.
V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit
tuto dokumentaci. 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.
pracoviště Hradec Králové
Resslova 1229/2a, 500 02

495 773 111

Fax
495 212 817

E-mail
uohk@env.cz

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 OV 6 039.
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na základě § 6
odst. 5 zákona, nepřihlíží.

Příloha: oznámení

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy
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Rozdělovník k č.j. 600/550/06-Ko
Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Královéhradecký kraj
hejtman
Wonkova 1142
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

oznámení na odboru ŽP a Z

2/

Obec Lupenice
starosta
517 41 LUPENICE
Dotčené správní úřady:
1/

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
2/

ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
3/

KHS Královéhradeckého kraje
územní pracoviště
Strojnická 1486
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
4/

Městský úřad
Husovo nám. 1
517 54 VAMBERK
5/
Obecní úřad
517 41 LUPENICE
Oznamovatel:
Výrobní D+D Metal a.s.
Tuřanská 92
627 00 BRNO
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Karel Dlouhý
Lupenice 10
517 54 VAMBERK
Zpracovatel oznámení:
EMPLA, spol. s r.o.
ul. Za Škodovkou 305
503 11 HRADEC KRÁLOVÉ
Na vědomí:
MŽP – OPVI
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (oznámení k dispozici na sekretariátu OPVI)
Odbor odpadových technologií a obalů
Odbor ochrany ovzduší
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