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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

dle rozdělovníku 

Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 

 58615/ENV/14 Ing. Kozák / 495 77 3513  9. 9. 2014 

  Ing. Lhota / 267 12 2104 

Věc: Posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona 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 

(dále jen „zákon“) - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, 

Vám sděluje, že záměr „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ byl podroben 

zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě oznámení záměru a písemných vyjádření 

dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů vydal příslušný 

úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.  

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně 

zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném 

území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění 

je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto 

ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo 

e-mailovou zprávou (miloslav.kozak@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni 

vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 

na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 

(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV6172. 
 

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 

ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

 

 

Příloha: závěr zjišťovacího řízení 
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Rozdělovník k č.j.: 58615/ENV/14  

Dotčené územní samosprávné celky: 

Královéhradecký kraj, hejtman 

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Město Lázně Bělohrad, starosta 

Nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

Habrmanova 16, 501 01 Hradec Králové 

Městský úřad Jičín 
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

Městský úřad Lázně Bělohrad 
Nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 

Oznamovatel 

ALUCON s.r.o. 

Dolní Nová Ves 131, 507 81 Lázně Bělohrad 

Zpracovatelka oznámení 

RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim 

Odbory MŽP: zasláno IS pod č.j.: 59190/ENV/14 

- odbor ochrany ovzduší 

- odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ 

- odbor výkonu státní správy VI v Hradci Králové 


