KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI13586/2011
OZP238/2011 Váv

Ing. L. Vávrová
/564 602 511

15.2 2011

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„III/36042 Mirošov – most ev.č, 36042-3.„

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 kopii oznámení uvedeného záměru podle přílohy č. 3 k zákonu.
Sdělujeme, že tento záměr dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Obce Mirošov a Blažkov jako dotčené územně samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do
oznámení nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Současně žádáme obce Mirošov a Blažkov o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ).
Podle § 6 odst. 7 zákona každý může zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k oznámení, a to ve
lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení této informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).

Ve vyjádřeních (veřejnosti, územně samosprávných celků i správních úřadů) žádáme o sdělení,
zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona nebo zda postačí ošetřit vliv záměru na životní
prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební řízení).
V případě názoru na další posuzování dle zákona žádáme aby takové vyjádření obsahovalo i
doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.
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Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí textovou část oznámení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia/is .

Příloha:oznámení

Ing. Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou ( +oznámení)
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Obec Blažkov, Blažkov č.p.56, PSČ 592 51
2. Obec Mirošov, Mirošov č.p.27, PSČ 592 55
3. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad kraje Vysočina – zde
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
Žďár nad Sázavou
6. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad
Pernštejnem
7. Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod
9. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí (bez oznámení) datovou schránkou:
10. Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
11. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŽP, Masarykovo nám. 57, 59315 Bystřice nad
Pernštejnem
12. Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
13. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
14. Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
15. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
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