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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., záměr
„Zimoviště pro ovce“
– 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:
„Zimoviště pro ovce“,
jehož nedílnou součástí je posouzení naturového hodnocení ve smyslu § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Umístění: obec Vidče, k.ú. Vidče, parcel.č. 765, 759 a 760
Oznamovatel: Lenka Randusová, Vidče 199, 756 53 Vidče, IČ: 60609753
Posudek podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů k záměru „Zimoviště pro ovce“ 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 ZLK731.
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 9. prosince 2015. K vyjádřením zaslaným
po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 9 odst. 8 zákona).
Datum vyvěšení:

9. listopadu 2015

Datum sejmutí:

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

