Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

ADRESÁT:
Rozdělovník

V Olomouci dne

Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

16. července 2015
49021/ENV/15
Ing. Kamila Kudelová
267123804

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. J 00/2001 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“) zaslání doplnění dokumentace a současně posudku o vlivech záměru na
životní prostředí
—

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu 21 písm. t) zákona, Vám
v souladu s 8 odst. 6 zákona zasílá doplnění dokumentace vlivů záměru „Pokračování
těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín“ na životní prostředĺ
a zároveň v souladu s
9 odst. 7 zákona zasílá posudek, jehož zpracování smluvně
zajistilo podle 9 odst. 1 zákona.
16 odst. 3 zákona
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu
neprodleně o zveřejnění informace o doplnění dokumentace a posudku o tom, kdy a kde
je možné do těchto dokumentů nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním,
že každý může zaslat své písemné vyjádření k doplnění dokumentace a posudku ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce dotčeného kraje. Doba
zveřejnění je podle 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Kamila.Kudelova@mzp.cz), příp.
písemně, příslušný úřad o dni vyvěšenĺ informace o předmětných dokumentech na úřednĺ
desce, a to v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu 9 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k doplnění dokumentace a posudku
příslušnému úřadu neípozděii do 30 dnů od zveřejnění informace o doplnění
dokumentace a posudku na úřední desce dotčeného kraje.
Do doplnění dokumentace a posudku lze také nahlédnout v Informačním systému ElA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód
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Ministerstvo životního prostředĺ
záměru 0V8150. Dále je do doplnění dokumentace a posudku možno nahlížet na
Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc,
4. patro, kanc. Č. 403, ve všech pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.

Příloha: doplnění dokumentace a posudek (dle rozdělovníku)

Ministerstvo životního prostředí
odbor vykonu státní sDrvy
VI
pracoviŠtKrapa

.

Bc. Ing. František O n d r á š
ředitel odboru výkonu státní správy VIII
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Dotčené územní samosprávné celky:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 71 Olomouc
Město Hranice
Pernštejnské náměstí J
753 01 Hranice
Obec Černotín
Cernotín 1
753 68 Cernotín

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Pernštejnské náměstí J
75301 Hranice
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
územní pracoviště Přerov
Dvořákova 75
75011 Přerov
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc
Továrnĺ 41
772 00 Olomouc
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18
P.O. BOX 103
702 00 Ostrava

Oznamovatel (pouze posudek):
Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
753 39 Hranice 1 Město
—
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Zpracovatelka dokumentace (bez přílohy pod čj. 49083/EN V/15):
Ing. Jarmila Paciorková
U Statku 301/1
736 01 Havířov

Zpracovatel posudku (bez přílohy pod čj. 49083/ENV/15):
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák
Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Odbory MŽP (zasláno vnitřním sdělením čj. 49123/EN V/15):
-

-

-

-

-

odbor geologie (s žádostío vyjádření)
odbor obecné ochrany přírody a krajiny (s žádostí o vyjádření)
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (s žádosti
o vyjádření)
odbor ochrany vod (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (na vědomí vč.
přílohy)

Na vědomí (bez přílohy podčj. 49083/EN V/75):
Povodĺ Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 75 Brno
Ministerstvo zdravotnictví
Ceský inspektorát lázní a zřídel
Palackého náměstí 4
12801 Praha2
Ministerstvo zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 65/17
11000 Praha 1
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