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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., záměr
„Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“
– zveřejnění posudku EIA
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“) informaci o posudku EIA na dokumentaci záměru:
„Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“,
Umístění:

k.ú. Napajedla, parcel.č. 2213/13, 2213/74, 2213/106, 3590/1, 3590/12,
3603/3, 3604/3, 7154/1, 7154/3, 7154/4, 3590/4, 3590/18, 3590/19, 3590/20,
3590/21, 3615/2, 3615/3, 6447/10, 7153/1, 7153/2, 7153/3, 7153/6, 7153/8,
7153/9, 7153/10, 7153/11, 7153/12, 7153/13, 7553/4, 1732/1, 1732/3

Oznamovatel:

Ředitelství vodních cest ČR, nábř.. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ:
67981801

Posudek podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů k záměru „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“ je po dobu 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, 11. patro, dveře č. 1136), kde lze do posudku nahlédnout, činit si
výpisy, opisy, popřípadě kopie.
Dále je možné do posudku EIA nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
Cenia (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK733.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou
zaslat písemné vyjádření k posudku EIA příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o posudku EIA na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 05. června 2017. K vyjádřením zaslaným
po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 9 odst. 8 zákona).
Datum vyvěšení:

05. května 2017

Datum sejmutí:
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