Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje / linka:

12. 5. 2014
1960/ZPZ/2014/ULK883
Ing. Tóth Sikorová Petra / 169

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II.
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, informaci o oznámení
s náležitostmi a rozsahem přílohy č. 4 zákona k záměru
„Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“
zařazeného do bodu 10.6 kategorie II. přílohy č. 1 zákona.
Oznamovatelem je Petr Březina – APB Plzeň, Losiná 303, 332 04 Nezvěstice
Umístění záměru:
kraj:
obec:
katastrální území:

Ústecký kraj
Petrovice
Krásný Les v Krušných horách (p. p. č. 1767/16)

Oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, kancelář č. 212, budova C, v pracovních dnech po předchozí
telefonické domluvě s Ing. Petrou Tóth Sikorovou (tel. 475 657 169).
Dále
jsou
informace
o
řízení
k dispozici
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK883.

na

internetové

adrese:

Informace o zahájení zjišťovacího řízení je zveřejněna v termínu:
od

13. 5. 2014

do

3. 6. 2014

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu podle
§ 6 odst. 7 cit. zákona, a to na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad
přihlížet.
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