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Dle rozdělovníku

„Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků
pro automobilový průmysl“ v k.ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město - oznámení o veřejném
projednání záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen zákon) oznamuje ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona termín veřejného
projednání záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ v k.ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město,
veřejné projednání se uskuteční
v pondělí 8.10.2012 od 17.00 hod., v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, Mariánské
nám. 13, 617 00 BRNO
Dotčené statutární město Brno, městskou část Brno-jih žádáme ve smyslu ustanovení § 16
odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění termínu konání veřejného
projednání záměru na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.
Současně statutární město Brno, městskou část Brno-jih žádáme o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
Statutární město Brno, městská část Brno-jih, k rukám starosty, Mariánské náměstí 13, 617 00
Brno-DS
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Úřad městské části města Brna, Brno-jih, stavební úřad, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno –
DS
Oznamovatel:
FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., Vodařská 15, 617 00 - DS
Zpracovatel dokumentace:
TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno –DS
Zpracovatel posudku:
Ing. Jiří Novák, CSc., nám. Svornosti 1, 616 00 Brno

Potvrzení o zveřejnění (provede Jihomoravský kraj a statutární město Brno a MČ Brno – jih)

Vyvěšeno na úřední desce dne:
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