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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 73895/2014/OZZL
Sp.zn.: OZZL 73888/2014/jikor

datum: 5. 1. 2015

vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková

telefon: 386 720 611

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zjišťovacího řízení záměru zařazeného
do kategorie II.
Krajský úřad - Jihočeský kraj jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení o záměru
„Autovraky Řepice“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložila v souladu
s § 6 odst. 1 zákona CELIA - CZ s.r.o., Zalužany 99, 26284 Zalužany, IČ: 26082659. Sdělujeme Vám, že tento
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Obec Řepice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Řepice
zároveň žádáme o písemné či elektronické (korinkova@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení této
informace a o tom, jakým dalším způsobem byla informace ještě zveřejněna (v místním tisku, rozhlase
apod.).
V souladu s § 6 odst. 7 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský kraj. Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě
požadavku dalšího posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí
příslušný úřad přihlížet.
Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách www.cenia.cz/eia - kód záměru JHC708 nebo
www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111
e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Rodinové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice


Obec Řepice, Řepice 1, 38601 Strakonice

1 x oznámení

Dotčené správní úřady


Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505,

1 x oznámení

386 01 Strakonice

1 x oznámení



Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice

1 x oznámení



Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
- oddělení vodního hospodářství a integrované prevence
- oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Na vědomí


CELIA - CZ s.r.o., Lety 30, 398 07Orlík nad Vltavou





Ing. Karel Koch, Vazovova 3228/3, 143 00 Praha 4
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Městský úřad Strakonice, odbor stavební úřad, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
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