ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Jaroslav Pospíšil
ředitel odboru výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

ADRESÁT:
dle rozdělovníku

V Brně dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

10. dubna 2017
805/560/17
25836/ENV/17
RNDr. Rokos
267 123 705

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 39/2015 Sb. – zveřejnění
dokumentace vlivů záměru "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" na životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(dále jen „zákon“) si dopisem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OŽP, čj.
25090/ENV/17 ze dne 6. dubna 2017, vyhradilo dle § 23 odst. 4 zákona posouzení vlivů
záměru "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" na životní prostředí. Proto Vám v příloze
zasílá, v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona, k vyjádření dokumentaci vlivů
záměru "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" na životní prostředí.
Statutární město Brno a Městské části Brno-střed a Brno-Žabovřesky (jako
dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění
informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky o
písemné vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení této informace.
Jihomoravský kraj žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o
dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění
je nejméně 15 dnů. Zároveň jej žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení uvedené informace o dokumentaci na úřední
desce.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu § 8 odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o dokumentaci.
Dokumentace je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru
OV7162.
Příloha: dokumentace
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj (bez přílohy)
do rukou hejtmana
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Statutární město Brno
do rukou primátora
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Městská část Brno – střed
do rukou starosty
Dominikánská 2
601 69 Brno
Městská část Brno – Žabovřesky
Do rukou starosty
Horova 28
616 00 Brno
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (bez přílohy)
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Česká inspekce životního prostředí
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
Magistrát města Brna
odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno
Na vědomí (bez přílohy):
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno
Šumavská 525/33
602 00 Brno
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno
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