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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Informace o oznámení a zahájení zjišťovacího řízení

„Rekonstrukce a modernizace BČOV“
Oznamovatel:

DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 00011835
obec Lešná

Místo záměru:
Katastrální území:

k.ú. Mštěnovice, parcel.č. 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, st. 146, st. 147, st.
148, st. 149, st. 152, st. 153, st. 156, 527/1, 108/186, 108/185, st. 458, 108/184,
108/183, 108/76, 108/182, 108/128, 108/70, 108/105, 108/104, 108/106, 108/93,
108/91, 108/92, 108/156, 108/95, 108/94 a 108/96
k.ú. Příluky, parcel.č. 309, 224/1 a 224/2

Místo stavby:

město Valašské Meziříčí

Katastrální území:

k.ú. Krásno nad Bečvou, parcel.č. 1468/2, 1468/1, st. 2515, st. 2516, 1469, 1470,
1471, 1586, 1491/3 a 1491/1

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Rekonstrukce a modernizace BČOV“ bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 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.
Tento záměr je popsán v oznámení podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu. Oznámení je po dobu 15
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje (tř. T. Bati 21, 11. patro, dveře č. 1136), kde lze do oznámení
nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie.
Oznámení je zveřejněno na internetu na
http://www.cenia.cz/eia/, kód záměru ZLK848.
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Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou
zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 02. května 2017. K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona).
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