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

„Novostavba objektu pro maloobchod, Hulín, Višňovce“
Oznamovatel:
Umístění záměru:

PMT ATRIUM, s. r. o., Strže 568, 760 01 Zlín–Kudlov, IČO: 04554272
Hulín, k. ú. Hulín, parc. č. 4451/1 (prodejna), 1964/6, 1965/2, 2064/1, 2064/3,
2155/2, 5028, 5033, 5035 (vedení inž. sítí)

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Novostavba objektu pro maloobchod, Hulín,
Višňovce“ 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, oddělení hodnocení ekologických rizik (tř. T. Bati 21,
11. patro, dveře č. 1137), kde lze do oznámení nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie.
Oznámení je zveřejněno na internetu na
http://www.cenia.cz/eia/, kód záměru ZLK948.
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Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení hodnocení ekologických rizik nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje dle § 16 citovaného zákona,
tj. do 25. února 2022. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 8
zákona).
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