Krajský úřad Královéhradeckého kraje
viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

2125/ZP/2011-Po
Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Životní prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.c

Hradec Králové

07.03.2011

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“) – sdělení
o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace betonárny PREFA Nový Bydžov“
zařazeného v kategorii II, bod 6.2 přílohy č. 1 zákona

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s ustanovením § 23 zákona,
sděluje informaci o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace betonárny PREFA
Nový Bydžov“ na životní prostředí, zařazeného v kategorii II, bod 6.2 přílohy č. 1 zákona.
Zjišťovací řízení je ukončováno na žádost oznamovatele ze dne 03.03.2011.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj,
žádáme o zveřejnění této informace na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o písemné vyrozumění
o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším
možném termínu.
Do sdělení o ukončení zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových
stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí
a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na
životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou
podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu,
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Rozdělovník: 2125/ZP/2011 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový Bydžov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový Bydžov
Oznamovatel:
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
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