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Posuzování vlivů naživotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., veznění
pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací
podle § 16

Jako příslušný úřad zahajujeme zjišťovací řízení podle'§-7- zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých'souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů naživotní prostředí) veznění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon"), a zasíláme Vám podle § 6 odst. 6 zákona ; ! 'kopif oznámení
s náležitostmi podle přílohy č. 3kzákonu záměru zařazenému v kategorii II
„Závod narecyklaci plastů, p.č. 2285/8 k.ú, Chropyně".
Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda výše uvedený záměr bude předmětem
posuzování podle cit, zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je
vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.3 zákona
neprodleně ozveřejnění informace o oznámení a o tom, kdya kde je možnédo
oznámení nahlížet, naúředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně
s upozorněním, žekaždý může zaslat svépísemné vyjádření koznámení do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace ooznámení naúřední desce dotčeného kraje. Doba
zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 S b .nejméně 15dnů,ale
doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění odalších 15 dnů
Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s§ 16 odst.4
cit. zákona p vyrozumění příslušného úřadu písemně nebo elektronicky
(Kamila.Kudelova@mzp.cz) odni 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 Vášnázor, zda jenutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo idoporučení, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí mábýtvdokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s§7 odst. 1zákona č. 100/2001
Sb.). Dále žádáme, abyvě vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky

respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č.3 k zákonu.
Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele nanávazná řízení a povinnosti
z nich vyplývající.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na
internetových stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA
(http://www.cenia.cz/eia)
ana stránkách Ministerstva životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV8125.

Dále je dooznámení možno nahlížet na Ministerstvu životního prostředí, odboru
výkonu státní správy VIII, Krapkova 3,Olomouc, 4.patro, kane. č. 403, ve všech
pracovních dnech popředchozí telefonické domluvě. Každý s epodle § 8 odst. 3
zákona může vyjádřit kdokumentaci upříslušného úřadu, ato písemně do30dnů
ode dne vyvěšení informace naúřední desce dotčeného kraje.
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Příloha:
Oznámení záměru
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Rozdělovník k č. i.: 80/570/12, 2744/ENV/12
Dotčené územní samosprávné celky.
1. Zlínský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
2. Město Chropyně, nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

Dotčené správní úřady:
3. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T.
Bati 3792, 761 90 Zlín
4. Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 534,
767 01 Kroměříž
5. Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody
29, 768 11 Chropyně
6. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo
nábřeží 600, 760 01 Zlín
7. ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Oznamovatel (bez přílohy):
REMIVA, s.r.o., Komenského 834, 768 11 Chropyně
Zpracovatel oznámení (bez přílohy):
Ing. Pavel Četl, Bucek s.r.o., Pekařská 364/76, 602 00 Brno
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
(zasláno vnitřním sdělením čj. 2794/ENV/12 bez přílohy - příloha je k dispozici na
sekretariátu OPVIP):
- odbor odpadů
- odbor ochrany vod
- odbor ochrany ovzduší
- odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení
IPPC a IRZ
Na vědomí (bez přílohy):
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

