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Sdělení o ukončení posuzování záměru „Optimalizace kapacit technologie „Tavení
hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol – slévárna SO 08“ společnosti RONAL CR
s. r.o., závod W15 – Jičín“ 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“)
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
odst. 2 zákona, sděluje informaci o ukončení posuzování záměru „Optimalizace kapacit
technologie „Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol – slévárna SO 08“ společnosti
RONAL CR s. r.o., závod W15 – Jičín“ zařazeného v kategorii II, bodu 4.1 přílohy č. 1 zákona.
Posuzování záměru
ze dne 20.07.2017.

je

ukončováno

na

základě

žádosti

zástupce

oznamovatele

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Jičín a Královéhradecký kraj, žádáme
o zveřejnění této informace na úředních deskách. 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.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)
nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar),
500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k čj.: KUKHK-19610/ZP/2017
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
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 Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Oznamovatel:
RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 506 01 Jičín, zastoupená společností EMPLA AG spol.
s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
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) Regionální muzeum a galerie, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
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