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Odbor vykonu statni spravy VIII
Krapkova 3
779 OO Olomouc

‚
Ministerstvo zivotniho prostredi

Olomouc dne 11. října 2018
Č. j.: MZP/2018/570/1295
Sp. zn.: 220.1
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová
Tel.: 267 123 804
E-mail: Kamila.Kudelova©mzcz

Dle rozdělovníku

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“) zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
—

21 písm. c) zákona
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu
Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále
Jen „zákon“), Vám zasílá dle ustanovení 6 odst. 7 zákona oznámení záměru „Ekologizace
Teplárny Přerov“, zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle 7 zákona.
4 odst. 1 písm. a) zákona (záměry posuzované vždy) a cílem
Záměr bude posouzen dle
zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
Informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, vyvěsí dotčené
územní samosprávné celky ve smyslu
16 odst. 2 zákona neprodleně po jejich obdržení
úřední
desce
po
dobu
nejméně
15
dnů.
na své
O vyvěšení této informace dotčené územní
nebo
elektronicky
samosprávné
celky
příslušný
úřad
písemně
vyrozumí
(kamila.kudelova@mzp.cz). Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení dané
informace na úřední desce dotčeného kraje.
Dále žádáme dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) ve smyslu
6 odst. 8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží ( 6 odst. 8 zákona).
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eialOO_cr, kód záměru 0V8256.
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Příloha: Oznámení záměru
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (bez přílohy
Krajském úřadu Olomouckého kraje)

-

pří/ohaje k dispozici na

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Dotčené orgány:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 709/34,
750 11 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00
Olomouc

Oznamovatel (bez přílohy):
Veolia Energie CR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava

Zpracovatel oznámení (bez přílohy):
Mgr. Alan Kašpar, E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava

Odbory MŽP (bez přílohy):
odbor ochrany ovzduší (s žádostí o vyjádření)
odbor odpadů (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (s žádostí o vyjádření)

-

-

-

Na vědomí (bez přílohy):
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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