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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA0
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Posuzování vlivů na životní prostředí  
„ Polyfunkční dům TRIANGL Jihlava, Vrchlického ulice „ 

I. Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí
II. Oznámení konání veřejného projednání

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 posudek o vlivech záměru „Polyfunkční dům TRIANGL Jihlava, 
Vrchlického ulice“ na životní prostředí, jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 
zákona.

I.
Statutární města Jihlava jako  dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do 
posudku nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 
Statutární město Jihlava  žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o 
posudku Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen  OŽP KrÚ). 

Podle § 9 odst. 8 zákona je každý oprávněn zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k posudku, a to 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení informace o posudku na úřední desce 
Krajského úřadu kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona). OŽP KrÚ posudek rovněž 
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia  

II.
Veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona se bude konat

Místo: Magistrát města Jihlavy (zasedací místnost zastupitelstva, Masarykovo nám.1)
Datum: 2. března 2010
Čas: 16.00 hod.

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
KUJI 8415/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 4.2.2010

Dle rozdělovníku :



Číslo jednací:  KUJI 8415/2010/OZP/Fr Číslo stránky 2

Statutární město Jihlava  jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona žádáme o zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání na úřední 
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, 
zpravodajem), a to nejméně 5 dnů před konáním veřejného projednání.

Zároveň Statutární město Jihlava žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení 
informace o místě a času konání veřejného projednání OŽP KrÚ.

Příloha : Posudek 

Mgr. Michal Fryš               
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou ( + posudek)

Dotčené územní samosprávné celky:
1. Statutární město Jihlava, 586 28  JIHLAVA
2.  Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:
 3. Krajský úřad kraje Vysočina –zde
 4. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15,  586 01  JIHLAVA
 5. Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA  
 6. Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01  HAVL. BROD

Oznamovatel:
 7. TRIANGL Office Park s.r.o., Rejchova 5000/20, 586 01  JIHLAVA  

(původní název subjektu TULIP Real Estate Invest s.r.o., Rejchova 5000/20, 586 01 Jihlava)                                                        

Zpracovatel dokumentace (bez posudku)
8. RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava, Žižkova 1867/93, 586 01  JIHLAVA 

Zpracovatel posudku (bez posudku)
9. Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01  PELHŘIMOV

Datovou schránkou (bez posudku)

10. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
11. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
12. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO


		frys.m@kr-vysocina.cz
	2010-02-04T08:22:42+0200
	Mgr. Michal Fryı
	Schvaluji tento dokument




