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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Věc:

Naše značka:
93225/ENV/13

Vyřizuje:
Ing. Kudelová/585700954
Ing. Petráňová/267122974

PRAHA:
30. 12. 2013

Posuzování vlivů 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 „Lyžařské vleky Mikulčin vrch“ byl podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčeného územního samosprávného celku 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 podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto
ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou nebo
e-mailovou zprávou (kamila.kudelova@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 OV8153.

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r.
pověřena dočasným zastupováním
při výkonu činností ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Příloha: závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k č.j.: 93225/ENV13
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj
Tř. T. Bati 3792
761 90 Zlín
Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov 3
687 74 Starý Hrozenkov
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Tř. T. Bati 3792
761 90 Zlín
Městský úřad Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí,
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajské středisko Zlín
Nádražní 318
763 26 Luhačovice
Oznamovatel:
VOP 014, s.r.o.
Předbranská 415
688 01 Uherský Brod
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Zuzana Kadlecová
Stříbrná 549
760 01 Zlín – Kudlov
Na vědomí:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 75 Brno
Odbory MŽP: zasláno IS pod č.j.: 93226/ENV/13
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
odbor výkonu státní správy VIII v Olomouci

