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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 6599/2017
Spisová značka: SpKrÚ 85122/2016 OŽPZ OIP
Vyřizuje:
Ing. Jana Jelínková
Telefon:
466026357
E-mail:
jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Datum:

Dle rozdělovníku

25.04.2017

Oznámení o veřejném projednání dokumentace a posudku o vlivech záměru „Relaxační centrum
Lonkovka, Pardubice“ na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje (dále také „Krajský úřad“), jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm.
a) zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších zákonů (dále také
„zákon“) Vám oznamuje projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru

Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice,
které se bude konat ve středu 10. 5. 2017 od 15:00 hodin v prostorách ABC klubu, Štolbova
2665, 530 02 Pardubice.
Městský obvod II a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu
§ 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání (s tím
však, že bude vyvěšeno do doby konání veřejného projednání). Zároveň žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace zdejšímu úřadu (je možno zaslat také e-mailem)
Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání i účast zpracovatele dokumentace
o vlivem záměru na životní prostředí.
Připomínáme, že plné znění informace o veřejném projednání posudku a dokumentace je rovněž
zveřejněno na internetu v informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia
pod kódem PAK738 a na internetových stránkách Pardubického kraje – www.pardubickykraj.cz.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
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Obdrží (rozdělovník k č.j. 6599/2017):
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. MO Pardubice II
2. Pardubický kraj
Dotčené správní úřady:
3. Úřad městského obvodu Pardubice II
4. Magistrát města Pardubic
5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Pardubice
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
7. Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel:
8. Služby města Pardubic a.s.
Zpracovatel dokumentace:
9. Ing. Petr Pozděna, Lonkova 470, 530 09 Pardubice
Zpracovatel posudku:
10. RNDr. Tomáš Bajer, CSc.,Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice - Rosice
Na vědomí:
16. Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10 –
Vršovice

17. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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