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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace
„Přeložka silnice I/34 západní obchvat Pelhřimova„.
Jako příslušný úřad podle § 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
„zákona“) Vám zasíláme dokumentaci vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí (dále
jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona.
I.
Město Pelhřimov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Dále žádáme město Pelhřimov o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ).
Město Pelhřimov, kraj Vysočina a dotčené správní úřady žádáme ve smyslu § 8 odst. 2 zákona
o zaslání vyjádření k dokumentaci, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení této
informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4
zákona).
II.
Podle § 8 odst. 3 zákona každý může zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k dokumentaci, a to ve
lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení této informace o dokumentaci na úřední desce
Krajského úřadu kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí textovou část dokumentace rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Příloha: dokumentace

Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník
Dodejkou (+dokumentace)
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
2/ Město Pelhřimov, Masarykovo nám.č.p.1, 393 01 PELHŘIMOV
Dotčené správní úřady:
3/ Krajský úřad kraje Vysočina - zde
4/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP, Pražská 1739, 393 01 PELHŘIMOV
5/ Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo nám.č.p.1, 393 01 PELHŘIMOV
6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVL. BROD
Dle § 6 odst. 3 zákona:
7/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí (bez dokumentace, datovou schránkou):
8/ Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 145 05 PRAHA 4
9/ Městský úřad Pelhřimov, OŽP, Masarykovo nám. č.p.1, 393 01 PELHŘIMOV
10/ Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám.1, 393 01 PELHŘIMOV
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
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