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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
  
 
Datum: 8.11. 2013  
JID: 152173/2013/KUUK 
Jednací číslo: 4016/ZPZ/2013/ULK871 
Vyřizuje/linka: Ing. Zuzana Wurstová/148 
E-mail: wurstova.z@kr-ustecky.cz 
 
 
Věc: Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vliv ů na životní prost ředí, ve znění pozd ějších p ředpis ů – zahájení zjiš ťovacího 
řízení záměru zařazeného v kategorii II  

 

Jako příslušný úřad Vám 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 
„Obchodní centrum Varnsdorf“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona a sdělujeme Vám, 
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Dotčenou obec – Varnsdorf (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 (například v místním tisku, 
rozhlase apod.) společně s informací, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, a s 
upozorněním, že každý m ůže zaslat své písemné vyjád ření k oznámení p říslušnému 
úřadu  do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného 
kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň 
v souladu s tímto ustanovením žádáme o zaslání písemného vyrozum ění o dni vyv ěšení 
informace o oznámení na ú řední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.   

Dále žádáme dot čené územní samosprávné celky a dot čené správní ú řady  ve smyslu 
§ 6, odst. 7 zákona o zaslání vyjád ření k oznámení  s obsahem a rozsahem podle přílohy  
č. 3 zákona, příslušnému úřadu nejpozd ěji do 20 dn ů ode dne zveřejnění informace o 
oznámení. S ohledem na lhůty stanovené pro vydání závěru zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 
3 zákona, nemusí k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad přihlížet. Uvedená 
vyjádření budou podkladem pro vyhotovení „Závěru zjišťovacího řízení“. Ve vyjádření 
uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti posouzení 
záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na 
životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený 
důraz. 

Žádáme, aby ve vyjád ření byly formulovány p řipomínky a požadavky respektující 
stupe ň přípravy zám ěru a náležitosti stanovené p řílohou č. 3 zákona. Ve vyjád řeních 
není nutné upozor ňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich 
vyplývající. 
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Další informace o řízení jsou k dispozici na internetových stránkách agentury CENIA 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK871 

 

 

 

 

Ing. Pavel Sedlecký 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 
 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Oznamovatel:  

1/ IMOS stavby, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

2/ Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem                Příloha: oznámení 
 
3/ Město Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf       Příloha:  oznámení                    

                                                                                                 

Dotčené správní ú řady: 

4/ Městský úřad Varnsdorf, Odbor životního prostředí, náměstí E. Beneše 470, 407 47 
Varnsdorf 

                                                                                                                         Příloha: oznámení 

 
5/ KHS ÚK, ÚP Děčín, Březinova 444/3, 405 02, Děčín Příloha: oznámení 
 
6/ ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem                                    Příloha:  oznámení 
 
Na vědomí: 

7/ MŽP, Odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10    
  
8/ MŽP, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov 
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