Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

OZNÁMENÍ
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
oznamuje
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle
§ 22 téhož zákona, že záměr

„Zvýšení kapacity lakovny LICON HEAT s.r.o.“
Stráž nad Nisou - průmyslová zóna Liberec Sever
podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č. dv. 1223 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické
dohodě (tel: 485 226 391, Ing. Čech), a na Obci Stráž nad Nisou Lípa (tel.: 485 143 533).
S dokumentem se lze seznámit na http://www.cenia.cz/eia kód záměru LBK602. Každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu. Tato informace byla
zveřejněna dne 9. 9. 2015.

Otisk úředního razítka
Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
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