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„Alternativní odběrné místo surové vody“ – ukončení procesu posuzování záměru podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad),
jako věcně a místně příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že dne 11. 12. 2017
obdržel od oznamovatele – spol. Devro s.r.o., sídlem Víchovská 830, 514 19 Jilemnice,
IČ 27061973, zastoupené spol. Alimoprojekt spol. s r.o., Na Pěšinách 66, 182 00 Praha 8,
IČ 16189655, žádost o ukončení procesu posuzování záměru „Alternativní odběrné místo surové
vody“, k němuž bylo provedeno zjišťovací řízení podle zákona. Zjišťovací řízení bylo ukončeno
závěrem č.j. KULK 40575/2016, ze dne 24. 6. 2016, že záměr má významný vliv na životní
prostředí a bude posuzován podle zákona.
Důvodem pro ukončení procesu posuzování vlivů záměru jsou významné změny v projektové
dokumentaci.
V souladu s ust. § 23 odst. 2 zákona, proto krajský úřad ukončuje posuzování výše uvedeného
záměru.
Krajský
úřad
tuto
informaci
rovněž
zpřístupňuje
na
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru LBK619.

internetu

na

adrese

Město Jilemnice, jako dotčený územní samosprávný celek, žádáme o zveřejnění této informace na
své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
S pozdravem

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
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Rozdělovník:
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Město Jilemnice
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Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK
3. Česká inspekce životního prostředí OI Liberec
4. Česká inspekce životního prostředí OI Hradec Králové
5. Správa Krkonošského národního parku
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Za oznamovatele:
1. Alimoprojekt spol. s r.o.
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Na vědomí:
1.
Městský úřad Jilemnice, stavební úřad
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