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

ADRESÁT:
dle rozdělovníku

V Olomouci dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

9. května 2017
28577/ENV/17
Ing. Kamila Kudelová
267 123 804
kamila.kudelova@mzp.cz

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“) – oznámení veřejného projednání dokumentace a posudku
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona Vám
oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru

„Zvýšení konkurenceschopnosti MORAVIA CANS a. s.“
se bude konat
Datum:
Místo:

22. května 2017 (pondělí)
hlavní sál Kulturního domu Bojkovice, Husova č. 432, Bojkovice

Čas:

16,00 hod

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informaci o místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách, a to
po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň v souladu s ustanovením § 16
odst. 4 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou
nebo e-mailovou zprávou (kamila.kudelova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad
o dni vyvěšení informace o veřejném projednání na úřední desce, a to v nejkratším
možném termínu.
Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. František O n d r á š
ředitel odboru výkonu státní správy VIII
podepsán elektronicky

Rozdělovník k č. j.: 28577/ENV/17
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 3792,
761 90 Zlín
Městský úřad Bojkovice, odbor rozvoje města a životního prostředí, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice
Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám.
100, 688 17 Uherský Brod
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty,
Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Oznamovatel:
MORAVIA CANS, a. s., Tovární 532, 687 71 Bojkovice
Zástupce oznamovatele:
Technoprojekt, a. s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zpracovatel posudku:
Ing. Vladimír Rimmel, Regionální centrum EIA, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice
Odbory MŽP (zasláno vnitřním sdělením č. j. 28584/ENV/17):
- odbor ochrany ovzduší
- odbor ochrany vod
- odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Na vědomí:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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