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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 1 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,
zasíláme k vyjádření dokumentaci vlivů záměru

„Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP
SPIN – navýšení projektované kapacity“
na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil
oznamovatel podle § 6 odst. 5 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit.
zákona neprodleně o zveřejnění 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
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o
vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o dokumentaci na
úřední desce nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) a dotčené
správní úřady ve smyslu § 8 odst. 3 cit. zákona o zaslání vyjádření
k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci.
Vyjádření zasílejte rovněž elektronicky na
miloslav.kozak@mzp.cz

e-mail :

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz)
a na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz), kód záměru OV6138.
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na
základě § 8 odst. 3 zákona, nepřihlíží.
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Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
2/

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 JIČÍN

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
Habrmanova 19
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

4/

Městský úřad
Žižkovo náměstí 18
506 01 JIČÍN

Oznamovatel:
LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o.
Průmyslová 1252
506 01 JIČÍN
Zpracovatel dokumentace:
EPOS – AZ, s.r.o.
Lipanská 835/3
130 00 PRAHA 3
Na vědomí:
MŽP – OPVŽP
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

dokumentace na odboru ŽP a Z

