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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 8940/2015/OZZL
Sp. zn.: OZZL 73888/2014/jikor

datum: 2. 2. 2015

vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková

telefon: 386 720 611

Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění
Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl 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“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Autovraky Řepice“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků a veřejnosti vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.
Obec Řepice žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Řepice zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4
zákona o zaslání písemného či elektronického (korinkova@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení
závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším způsobem byl závěr ještě zveřejněn.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia - kód záměru JHC708 nebo na internetových stránkách
kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

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

Příloha: závěr zjišťovacího řízení včetně příloh
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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

(DS)

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,



(DS)

386 01 Strakonice

(DS)

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

(DS)

Na vědomí


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