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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
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové
(dále jen „ministerstvo“), jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), v souladu s § 9 odst. 7 zasílá posudek
o vlivech záměru

„BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k
odstraňování odpadů.“
na životní prostředí, jehož zpracování ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9
odst. 1 zákona.
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření využitelnosti BČOV Pardubice na
zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů
kategorií ostatní a nebezpečný. Čistírna odpadních vod se skládá z chemické a
biologické části, kdy realizací záměru nedojde ke změně stávající kapacity BČOV
Pardubice.
Dotčené územní samosprávné celky (obec Rybitví a Pardubický kraj)
ministerstvo žádá ve smyslu § 16 odst. 3
zákona o neprodlené zveřejnění
informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úředních
deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň ministerstvo žádá v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o posudku na úřední
desce, a to v co nejkratším možném termínu.
Dále ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené
správní úřady ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k posudku
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace na úřední desce dotčeného
kraje.

K posudku je veřejnost oprávněna v souladu s § 9 odst. 8 zákona zaslat
ministerstvu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o posudku.
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 OV6246.

K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty ministerstvo, na základě
§ 9 odst. 8 zákona, nemusí přihlížet.

Ing. Libor HEJDUK
ředitel odboru výkonu státní správy VI
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Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/

posudek na odboru ŽP a Z

Obec Rybitví
Školní 180
533 54 RYBITVÍ

Dotčené správní úřady:
1/

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE

2/

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
530 21 PARDUBICE

3/

Obecní úřad Rybitví
Školní 180
533 54 RYBITVÍ

4/

ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

5/

KHS se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
530 03 PARDUBICE

Oznamovatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 PARDUBICE
Zpracovatel dokumentace:
Ing. Petr Pozděna
Lonkova 470
530 09 PARDUBICE
Zpracovatel posudku:
Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 SEZIMOVO ÚSTÍ
Na vědomí:
MŽP – OPVIP
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence

