Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředĺ
Odbor výkonu státnĺ správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

ADRESÁT:
Rozdělovník

V Olomouci dne

Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

26. června 2015
43339/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“) zahájení zjišt‘ovacího řízení a zveřejnění informací podle 16
—

Jako příslušný úřad zahajujeme zjišťovací řízení podle 7 zákona a zasĺláme Vám podle
6 odst. 6 zákona kopii oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 3 k zákonu záměru
zařazenému v kategorii II
„Změna způsobu skladování hydrogenačního plynu“.
Cílem zjišťovacího řízenĺ je stanovenĺ, zda výše uvedený záměr bude předmětem
posuzovánĺ podle zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředĺ.
16 odst. 3 zákona
Dotčené i‘izemní samosprávné celky žádáme ve smyslu
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámenĺ do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámenĺ na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle 16 odst. 4 zákona nejméně 15
16 odst. 4
dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky V souladu s
písemně
nebo
elektronicky
zákona
o vyrozumění
příslušného
úřadu
(Kamila.Kudelova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
úřady ve smyslu
6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému
úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
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Ministerstvo životního prostředí
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s 7 odst. J zákona).
V souvislostí s platnou novelou zákona žádáme, aby případné připomínky a požadavky
ve vyjádření byly formulovány s ohledem na stupeň přípravy záměru a náležitosti
stanovené přílohou č. 3 kzákonu, zejména pokud budou opakovaně uplatněny
v navazujících řízeních (např. územní a stavební).
Do textové části oznámenĺ lze nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA (http://www.cenía.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http:!/www.mzpcz/EIA), kód záměru
0V8175. Dále je do oznámení 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. Veřejnost, dotčená veřejnost,
dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné
vyjádření k oznámení přĺslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nemusí přihlížet ( 6 odst. 7 zákona).
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Příloha:
Oznámení záměru
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Ministerstvo životního prostředí
Rozdělovník k Č. Í.: 43339/ENV/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlĺn
Město Valašské Meziřĺčĺ, Náměstĺ 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlĺnského kraje, odbor životního prostředĺ a zemědělství, Tř. T. Bati 3792,
761 90 Zlín
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudnĺ 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlĺně, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 OJ Zlín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00
Brno

Oznamovatel (bez přílohy pod čj. 44511/EN V/15):
DEZA, a.s., Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí
Zpracovatel oznámení (bez přílohy pod čj. 4451 1/EN V/15):
RN Dr. Oldřich Kuběna, DEZA, a.s., Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí

Odbory MŽP (zasláno vnitřním sdělením čj. 44532/ENV/15):
-

-

-

odbor ochrany ovzduší (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC
a I RZ (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (na vědomí)

Na vědomí (bez přílohy pod čj. 4451 1/EN V/15):
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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