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Posuzování vlivů na životní prostředí – rozeslání a zveřejnění dokumentace
„ Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava „
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad (dále
jen „příslušný úřad“) podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákona o EIA“),
který byl Ministerstvem životního prostředí pověřen k posouzení zákona o EIA k záměru
„Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“, zasílá ke zveřejnění resp. k vyjádření dokumentaci
vlivů záměru „Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“, na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“).
Dle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o EIA je dokumentace zveřejněna na internetu v Informačním
systému EIA – https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS936).
Dotčené územní samosprávné celky (Jihomoravský kraj, Obec Pasohlávky) žádáme o
vyjádření k dokumentaci, která je jim zaslána v tištěné podobě (§ 8 odst. 2 zákona o EIA).
Dále dotčené územní samosprávné celky žádáme, aby na úřední desce zveřejnily informaci o
dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů (§ 16 odst. 2 zákona o EIA). Součástí zveřejněné informace bude upozornění,
že písemné vyjádření k dokumentaci lze příslušnému úřadu zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce Jihomoravského kraje. Zároveň dle téhož ustanovení
zákona o EIA žádáme dotčené územní samosprávné celky, aby písemně vyrozuměly příslušný
úřad o dni vyvěšení této informace na úřední desce.
Dotčené orgány v souladu s § 8 odst. 2 zákona o EIA informujeme, že dokumentace je
zveřejněna na výše uvedené internetové adrese. Dotčené orgány dle téhož ustanovení zákona o
EIA žádáme o vyjádření k dokumentaci, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
dokumentaci na úřední desce Jihomoravského kraje.
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Dle § 8 odst. 3 zákona o EIA se ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce Jihomoravského kraje k dokumentaci mohou písemně vyjádřit veřejnost,
dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 8 odst. 3 zákona o EIA).
Příloha: dokumentace v tištěné verzi

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:
Dodejkou (+ příloha)
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Jihomoravský kraj, hejtman, Žerotínovo nám. 3, 601 82 BRNO

2.

Obec Pasohlávky, starosta, Pasohlávky 1, 691 22 PASOHLÁVKY

Datovou schránkou (bez přílohy)
Dotčené orgány:
3.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, ředitel, Žerotínovo nám. 3, 601 82 BRNO

4.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 BRNO

5.

Městský úřad Pohořelice (obecní úřad obce s rozšířenou působností), Vídeňská 699, 691
23 POHOŘELICE

6.

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 BRNO

7.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01
PRAHA

Na vědomí:
Dodejkou (bez přílohy):
8.

Fryš Michal Mgr.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
26.2.2019 07:20:44

Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 PASOHLÁVKY
(oznamovatel)
(k zastupování zmocněn Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice)
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