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MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

odbor výkonu státní správy IX



dle rozdělovníku




Váš dopis značky:                         Naše značka:                           Vyřizuje/linka:                            Ostrava:
                                       580/622/09/A-20/02/2003                RNDr.Ženatý-595136465/34             5.3.2003
                                                                                               Ing. Lapčíková-595136465/41

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 9  odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zasíláme posudek o vlivech záměru “Sklad odpadů, včetně nebezpečných” na životní prostředí, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle  § 9  odst. 1 cit. zákona.
Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu  § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu.
Dotčené správní úřady žádáme ve smyslu § 16  odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené správní úřady v souladu s § 16  odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.
K posudku je každý oprávněn v souladu s § 9  odst. 8 cit. zákona zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku.


                                                                                                Ing. Roman Haluza
                                                                                                     ředitel odboru 

Příloha:  posudek



Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:

·	Statutární město Karviná, k rukám primátora, 733 01 Karviná                                         příloha
·	Moravskoslezský kraj, k rukám hejtmana, 28. října 117, 702 18 Ostrava                         příloha


Dotčené správní úřady:

·	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava                              příloha
·	Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát                                    příloha
·	ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava                              příloha
·	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,                                                                                      
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava                                                                                               příloha

Dále obdrží:

·	Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2                                             příloha 
·	Ministerstvo životního prostřední, odbor odpadů, Vršovická 65,                                           
100 10 Praha 10 – Vršovice                                                                                                   příloha
·	Ministerstvo životního prostředí, odbor  IPPC a  projektové EIA,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice                        


Oznamovatel:

·	ČSAD Karviná a.s., Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město              příloha




















            


                                   
    
               
              MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

odbor výkonu státní správy IX



dle rozdělovníku




Váš dopis značky:                         Naše značka:                           Vyřizuje/linka:                            Ostrava:
                                                       580????                                 RNDr. Ženatý                              5.3.2003
                                                                                                     Ing. Lapčíková

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 9, odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zasíláme posudek o vlivech záměru “Sklad odpadů, včetně nebezpečných” na životní prostředí, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9, odst. 1 cit. zákona.
Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu.
Dotčené správní úřady žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené správní úřady v souladu 
s § 16, odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.
K posudku je každý oprávněn v souladu s § 9, odst. 8 cit. zákona zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku.

Příloha:  posudek


                                                                                                Ing. Roman Haluza
                                                                                                     ředitel odboru 

Rozdělovník k č.j.         /OPVŽP/02


Dotčené územní samosprávné celky:

·	kraj
·	obec


Dotčené správní úřady:

·	místně příslušný orgán hygienické služby – okresní nebo krajský hygienik
·	

3/     příslušný krajský úřad

5/     příslušný OI ČIŽP

6/     SÚJB – podle povahy záměru

7/     OBÚ – podle povahy záměru

8/     Správa CHKO – podle povahy záměru

9/     Ministerstvo zemědělství, Odbor výkonu státní správy lesů a myslivosti
        – podle povahy záměru

Dále obdrží:

·	Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
·	

Oznamovatel:


Na dotčené odbory MŽP:
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
odbor ekologie krajiny
odbor ekologických škod
odbor geologie
ochrany vod

Na vědomí.
1	příslušný OVSS
2	ČIŽP
3	ČBÚ – podle povahy záměru
4	MDS – u silnic a železnic


