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466 026 392

Datum:

28.3.2011

prostředí

a zemědělství

Dle rozdělovníku

Posuzování
vlivů na životní prostředí
podle
pozdějších předpisů - zveřejnění posudku

zákona

Č.

100/2001

Sb., ve znění

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně příslušný úřad dle § 22 zákona Č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)
a místně příslušný úřad určený sdělením MŽP ČR zn. 102437/ENV/09 ze dne 14.1. 2010,
Vám v souladu s ust. § 9 odst. 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),
ve znění
pozdějších
předpisů,
zasílá
k vyjádření
posudek
záměru
oznamovatele EUROVIA Stone CZ, s.r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
IČ: 62959018:
"Chornice

- zahloubení

lomu

a jeho

rozšíření"

Obec Jaroměřice, ŠUbířov, Kladky a Pardubický a Olomoucký kraj Uako dotčené územní
samosprávné celky) zveřejní ve smyslu § 16 cit. zákona informace o dokumentaci a o tom,
kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Obec Jaroměřice,
Šubířov,
Kladky a Olomoucký
kraj žádáme
o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace.
Obec Jaroměřice, Šublřov, Kladky a Olomoucký kraj žádáme o zveřejnění informace
nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk, rozhlasové
vysílání, kabelová televize apod.).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 9
odst. 8 cit. zákona o zaslání vyjádření k posudku příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o posudku, tj. data vyvěšení informace o posudku na úřední
desce Pardubického kraje.
Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do posudku nahlédnout, činit výpisy a kopie
u odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice,
a to v úřední dny v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.
Informace jsou zveřejněny rovněž v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA
(http://www.cenia.cz)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.env.czlEIA). kód záměru PAK 471.

Adresa: Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice • Ůs/fedna: +420 466 026 111 • Fax: +420 466 026 220
In/eme/: www.pardubickykraj.cz
• E-mail: posta@pardubickykraj.cz
• Ůfedn{ dny: ponděll a středa, 8-17 hod.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku Krajskému úřadu Pardubického kraje
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Pardubického kraje,
případně se k němu může vyjádřit na veřejném projednání. Datum vyvěšení informace
o posudku na úřední desce Pardubického
kraje je 29. 3. 2011, viz internetové stránky
Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz).
Závěrem připomínáme, že k vyjádřením zaslaným po uvedené lhůtě nemusí dle znění § 8
odstavce 3 cit. zákona příslušný úřad přihlížet.

-v.4~~.

g. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení
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Obdrží:
Oznamovatel (včetně posudku)
1. EUROVIA Stone CS, s.r.o., K Hájům 946,15500 Praha 5 - Stodůlky
V zastoupení: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, 53701 Chrudim II
Dotčené územní samosprávné celky (včetně posudku)
2. Obec Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Šubířov
3. Obec Kladky (posudek viz Obecní úřad Kladky)
4. Obec Jaroměřice (posudek viz Obecní úřad Jaroměřice)
5. Olomoucký kraj (posudek viz Krajský úřad Olomouckého kraje)
6. Pardubický kraj (posudek viz Krajský úřad Pardubického kraje)
Dotčené správní úřady (včetně posudku)
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - ÚP Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01 Prostějov
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - ÚP Svita vy
9. ČIŽP 01 Olomouc, Tovární 41,77200 Olomouc
10. ČIŽP 01 Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
11. Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště HK, Wonkova 1142,50002 Hradec Králové
12. Obvodní báňský úřad Ostrava
13. Obecní úřad Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Šubířov
14. Obecní úřad Kladky, Kladky 19, 798 54 Kladky
15. Obecní úřad Jaroměřice, Jaroměřice 1, 56944 Jaroměřice
16. Městský úřad Konice, Masarykovo nám. 27, 79852 Konice
17. Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1,56943 Jevíčko
18. Městský úřad Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
19. Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽPZ, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
20. Krajský úřad Pardubického kraje - zde
Na vědomí
21. Ministerstvo životního prostředí, OPVŽP, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice (vč. posudku)
22. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (bez posudku)
23. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Olomouc (bez posudku)
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Informace k posudku záměru
"Chornice - zahloubení lomu a jeho rozšíření"

Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do posudku nahlédnout,
činit výpisy a kopie u odboru životního prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice, a to v úřední dny
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.
Informace jsou zveřejněny rovněž v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA)
kód záměru PAK 471.

