Ministerstvo životního prostředí
ADRESÁT:

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

Rozdělovník

V Olomouci dne

Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

21. prosince 2015
90550/ENV!15
Ing. Kamila Kudelová
267123804

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 1 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“) zaháiení zjišt‘ovacího řízení a zveřeinění informací podle 16
—

Jako přĺsluŠný úřad zahajujeme zjiŠťovacĺ 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 I

„1146 Olomouc

—

východní tangenta“.

Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění Ínformacĺ, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředĺ, a to se zřetelem na povahu konkrétnĺho záměru nebo
2 zákona, které mohou být
druh záměru, faktory životnĺho prostředí uvedené v
provedenĺm záměru ovlivněny, a současný stav poznatků a metody posuzovánĺ.

16 odst. 3 zákona
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámenĺ
nahlĺžet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
pĺsemné vyjádřenĺ k oznámení 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
elektronicky
písemně
nebo
úřadu
o vyrozumění
příslušného
zákona
úřední
desce
(kamila.kudelova@mzp.cz) o dni vyvěšenĺ informace o oznámenĺ na
v nejkratším možném termínu.

Ministerstvo životního prostředĺ, Vršovická 65, 10010 Praha 10, (+420)26712-11 11, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Minísterstvo žívotního prostředí
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému
úřady ve smyslu
úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách České informačnĺ agentury životního prostředĺ CENIA (http:!/www.cenia.czleia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http:Ywwwmzpcz!EIA), kód záměru
0V8184. Dále je do oznámenĺ 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 oznámenĺ příslušnému 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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Ministerstvo život‘fho prostíedí
odbor V Onu státní správy VIII
pracoviště Krapkova 3
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Bc. Ing. František O n d r á š

ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Příloha:
Oznámení záměru

213

Ministerstvo životního prostředĺ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzpcz, info@ mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí
Rozdělovnĺk k Č. Í.: 90550/ENV/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, Hornĺ náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
Obec Tovéř, Tovéř Č. 18, 783 16
Obec Bystrovany, Srámkova 115/9, 779 00 Bystrovany
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životnĺho prostředí, Hynaisova JO, 779 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6,
779 Ji Olomouc
Česká inspekce životního prostředĺ, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc
Oznamovatel (bez přílohy pod č.

J.

91526/EN V/75):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

-

Nusle

Zpracovatel oznámení (bez přílohy pod čj. 91526/EN V/15):
Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Odbory MŽP (zasláno vnitřním sdělením č. J. 91528/EN V/15):
-

-

-

-

odbor ochrany ovzdušĺ (s žádostío vyjádření)
odbor ochrany vod (s žádostí o vyjádření)
odbor obecné ochrany přírody a krajiny (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (na vědomí vč.
přílohy)

Na vědomí (bez přílohy podč.
Povodí Moravy, s.p.

‚

J.

91526/EN V/15):

Dřevařská 11, 601 75 Brno

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Olomouc, Wolkerova 24a,
779 Ji Olomouc
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