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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 zjišt‘ovacího řízení a zveřejnění informací podle 16
—

Jako příslušný úřad zahajujeme zjišt‘ovací řízenĺ 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 podle přílohy č. 1 k zákonu
„CTPark Hranice, rozšíření HR 2/4“.
Cílem zjišťovacího řízenĺ je stanovení, zda výše uvedený záměr bude předmětem
posuzovánĺ podle zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životnĺ prostředí.
16 odst. 3 zákona
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu
neprodleně o zveřejněnĺ ínformace o oznámenĺ a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
pĺsemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle 16 odst. 4 zákona nejméně 15
16 odst. 4
dnů. Zároveň žádáme dotčené územnĺ samosprávné celky vsouladu s
příslušného
úřadu
písemně
nebo
elektronicky
zákona
o vyrozumění
(Kamila.Kudelova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřednĺ 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 vyjádřenĺ uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzenĺ záměru žádáme, aby vyjádřenĺ obsahovalo i doporučení, na které
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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 souvislosti 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 k zákonu, zejména pokud budou opakovaně uplatněny
v navazujících řízeních (např. územnía stavební).
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA (http://www.cenia.cz!eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředĺ (jp:!/www.rnzp.cz/EJA), kód záměru
0V8217. Dále je do oznámení možno nahlížet na Ministerstvu životního prostředĺ, odboru
výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, 4. patro, kanc. č. 403, ve všech
pracovních dnech po předchozĺ telefonické domluvě. Veřejnost, dotčená veřejnost,
dotčené správní úřady a dotčené územnĺ samosprávné celky mohou zaslat písemné
vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřenĺm zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nemusĺ přihlížet ( 6 odst. 7 zákona).
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Ministerstvo životnĺho prostředí
Rozdělovník k Č. Í.: 9071/ENV/17
Dotčené územní samosprávné celky:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice
Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředĺ a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí,
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
územnĺ pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 Ji Přerov
ČižP oblastní inspektorát Olomouc, Továrnĺ 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel (bez přílohy pod čj. 1435 1/EN V/l 7):

CTP Divišov I, spol. s r.o., Central Trade Park 1571, 39601 Humpolec
Zpracovatelka oznámení (bez přílohy pod čj. 14351/EN V/l 7):
Ing. Jarmila Paciorková, JP EPROJ s. r. o., U Statku 301/1, 736 OJ Havířov
Na vědomí (bez přílohy pod čj. 14351/EN V/l 7):
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Odbory MŽP (zasláno vnitřním sdělením čj. 14354/EN V/l 7):
-

-

odbor ochrany ovzdušĺ (s žádostí o vyjádření)
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (na vědomí)
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