Ministerstvo životního prostředí
ADRESÁT:

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

Rozdělovník

V Olomouci dne

Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

3. dubna 2017
24616/ENV/17
Bc. Petr Matečka
267723808

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“) zahálení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací podle 16
—

Jako příslušný úřad zahajujeme zjišt‘ovací řízení podle 7 zákona a zasíláme Vám podle
6 odst. 6 zákona kopii oznámení s náležitostmi podle přílohy Č. 3 k zákonu záměru
zařazenému v kategorii II
„V556

—

Výměna vedení“.

Cílem zjÍšťovacĺho řízení je stanovení, zda výše uvedený záměr bude předmětem
posuzování podle zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životnĺ prostředí.
76 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 oznámení
nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
písemné 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 územní samosprávné celky vsouladu s
elektronicky
nebo
písemně
úřadu
příslušného
o vyrozuměnĺ
zákona
(petr.matecka@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
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.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučenĺ, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s 7 odst. 1 zákona).
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Ministerstvo životního prostředí
V souvislostí 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 kzákonu, zejména pokud budou opakovaně uplatněny
v navazujících řízeních (např. územnía stavební).
Do textové částí oznámení lze nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách České informační agentury životnĺho prostředí CENIA (http://www.cenia.czleia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (ht:./iwvwmzQpz;EJh\), kód záměru
0V8222. Dále je do oznámení možno nahlĺžet na Ministerstvu životnĺho prostředĺ, odboru
výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, 4. patro, kanc. č. 410, ve všech
pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. Veřejnost, dotčená veřejnost,
dotčené správní úřady a dotčené územní 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 vyjádřením zaslaným po lhůtě přĺslušný
úřad nemusĺ přihlížet ( 6 odst. 7 zákona).

‘V
Nimsirtv 2votaíio pfetředj
odbo eýkortu sttnf prívy VIII
pracoviště Krpkova 3
779 OO Olomouc

Bc. Ing. František O n d r á š
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Příloha:
Oznámení záměru
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Rozdělovník k Č.

i.: 2461 6/ENV/17

Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (příloha je k dispozici na Krajském
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního pro středÖ
Olomoucký kraj, Jeremenkova J 191/40a, 779 11 Olomouc (příloha je k dispozici na
Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství)
Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov (příloha je k dispozici na
Městském úřadu, odboru životního prostředí)
Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/1 4, 79601 Prostějov (příloha je
k dispozici na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí)
Město Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/J 1, 683 23 lvanovice na Hané (příloha je
k dispozici na Městském úřadu)
Obec Topolany, Topolany 51, 682 01 Topolany
Obec Hoštice Heroltice, Heroltice 78, 682 01 Hoštice Heroltice
Obec Drysice, Drysice 120, 683 21 Drysice
Obec Zeleč, Zeleč 62, 798 07 Zeleč
Obec Hradčany Kobeřice, Hradčany 14, 798 07 Hradčany Kobeřice
Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Obec Vranovice KelČice, Kelčice 31, 798 08 Vranovice KelČice
Obec Dětkovice, Dětkovice 73, 798 04 Dětkovice
Obec Určice, Určice 81, 798 04 Určice
Obec Seloutky, Seloutky 58, 798 04 Seloutky
Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova
—

—

—

—

—

—

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotĺnovo nám. 449/3, 601
82 Brno
Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 108/1, 682 OJ
Vyškov
Městský úřad lvanovice na Hané, stavební úřad, Palackého náměstí 796/1 J, 683 23
lvanovice na Hané
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředĺ, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00
Brno
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