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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. –
zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zasíláme posudek o vlivech
záměru „Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S - 003
v kamenolomu Bratčice“, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst.1
cit. zákona.
Dotčené obce Bratčice a Mělčany (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu § 16 odst.3 zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom,
kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úředních desce a nejméně ještě jedním
v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme o písemné vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení této
informace.
Jihomoravský kraj, Městský úřad Židlochovice a Městský úřad Ivančice
žádáme ve smyslu § 16 odst.3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom,
kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15
dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (město a kraj) a dotčené
správní úřady ve smyslu § 9 odst.8 cit. zákona o zaslání vyjádření k posudku
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění posudku.
Posudek je rovněž zveřejněn na adrese
OV7107.

http://www.cenia.cz/eia, kód akce

Příloha: posudek
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj
do rukou hejtmana
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Obec Bratčice
do rukou starosty
Bratčice č.p. 36
664 67 Bratčice
Obec Mělčany
do rukou starosty
Mělčany č.p. 163
664 64 Dolní Kounice
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Městský úřad Židlochovice
odbor životního prostředí
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
Městský úřad Ivančice
odbor životního prostředí
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice
Česká inspekce životního prostředí
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno

Ministerstvo životního prostředí
- odbor ochrany ovzduší
- odbor ochrany vod
- odbor odpadů
- OPVŽPaIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Na vědomí:
STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
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