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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího
řízení záměru zařazeného v kategorii II.
Jako příslušný úřad podle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zasíláme oznámení
záměru „Těžba a rekultivace v lokalitě Úhošťany“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona a
sdělujeme vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Dotčenou obec – město Kadaň jako dotčený územní samosprávný celek, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku,
rozhlase apod.) a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění
o dni zveřejnění informace o oznámení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů
od vyvěšení.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6
odst. 6 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4
k zákonu, příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení. S ohledem
na lhůty stanovené pro vydání závěru zjišťovacího řízení v zákoně, nemusí k vyjádřením
zaslaným po lhůtě příslušný úřad přihlížet. Uvedená vyjádření budou podkladem pro vydání
„Závěru zjišťovacího řízení“. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posuzovat
dle citovaného zákona. Dále žádáme, aby ve vyjádření bylo uvedeno, zda je možné dle
Vašeho názoru považovat oznámení zpracované v rozsahu podle přílohy č. 4
za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v případné další fázi procesu posuzování.
V opačném případě je nutné uvést, jak je třeba oznámení dopracovat, aby mohlo tuto
dokumentaci nahradit.
Žádáme také, aby ve Vašem vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky s ohledem
na stupeň přípravy záměru a na náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních
není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Další
informace
o
řízení
jsou
k dispozici
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK870.
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Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva

Rozdělovník k č.j.: 3975/ZPZ/2013/ULK870
Oznamovatel:
1) C4SC78 s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov zastoupen
na základě plné moci fyzickou osobou Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
(bez příloh)
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

příloha: oznámení

3) Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

příloha: oznámení

Dotčené správní úřady:
4) Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
příloha: oznámení
5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí
nad Labem
příloha: oznámení
6) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 15,
400 01 Ústí nad Labem
příloha: oznámení
7) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429, 434 61 Most
příloha: oznámení
Na vědomí:
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(bez příloh)
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335,
430 01 Chomutov
(bez příloh)
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