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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence







dle rozdělovníku 
Váš dopis zn.:	        
Ze dne:		        
Číslo jednací:	  KrÚ   4958/2013/OŽPZ/JI
Spisová značka: SpKrÚ  79871/2012/OŽPZ/12
Vyřizuje:	  Ing. Věra Jiříčková
Telefon:	  466 026 355
E-mail:		  vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Mobil:  		       
Fax:		  466 026 392
		
Datum:		  23.01.2013       


Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ukončení zjišťovacího řízení 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), Vám zasílá písemný závěr zjišťovacího řízení vedeného podle zákona společnosti AGRO-group a.s., se sídlem Prah – Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ 141 00, IČ 28249119:
Navýšení chovu nosnic Choltice – Luhy 
Městys Choltice, obec Bezděkov a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách podle ust. § 16 odst. 3 zákona, doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Městys Choltice a obec Bezděkov žádáme o zveřejnění ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. vývěsky, místní tisk, rozhlasové vysílání, kabelová televize apod.)  Zároveň žádáme městys Choltice a obec Bezděkov o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí závěru zjišťovacího řízení příslušnému úřadu. 
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