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Bc. Votoček

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., ve znění
pozdějšíchpředpisů - zaháiení ziišt'ovacíhořízenízáměru zařazeného v kategorii I
Jako příslušnýúřad Vám podle $ 6 odst. 6 zákona ě. 100/2001Sb., o posuzovánívlivů
na životníprostředí,ve znění pozdějšíchpředpisů,zasí|ámeoznámení záměru ',RozšířeníDP
Hroznětín V, zefektivnění těžbya změna expedice suroviny.. zptacovanépodlepřílohy č.4
cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímuřízenípodle $ 7
tohoto zákona. oznamovatelem záměru dle $ 6 odst. 1 cit. zákona je firma KSB spol. s.r.o'
Město Hroznětín a Karlovarský kraj (ako dotčenéizemní samosprávnécelky) Žádáme
ve smyslu $ 1ó odst. 3 cit. zákona o neprodlenézveÍejněníinformace o oznámení a o tom,
kdy a kde je moŽné do oznámení nahlíŽet,na úředníchdeskách a nejméněještě jedním
v dotčenémúzemíobvyklým způsobemsouěasněs upozorněním,Že kaŽdý můŽezaslat své
písemnévyjádřeník oznámenído 20 dnůode dne zveřejněníinformace o oznámenína úřední
descedotčeného
kraje.Doba zveřejněníje nejméně15 dnů.ZfuoveíŽáďáme v souladus $ 16
odst. 4 cit. zákona o zas|ánívyrozumění o dni vyvěšeníinformace o oznámení na úřednídesce
a to buď písemně,nebo elektronicky.
Dá|e Žádáme dotčenéúzemnísamosprávnécelky (město a kraj) a dotčenésprávní úřady
ve smyslu $ 6 odst.5 cit.zákonaozas|ánívyjádřeníkoznámenís obsahemarozsahempodle
přílohy č. 4 k cit. zákonu příslušnémuúřadu nejpozději do 20 dnťrode dne zveřejnění
informace o oznámení. Ve vyjádření uvítáme Váš názot, zda je nutnó záměr posoudit dle cit.
zákona. V případě nutnosti posouzení ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru
můžeoznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na Životní prostředí v dalšífázi procesu
posuzování.V opačnémpřípadě uveďte, jak je třeba oznámenídopracov-attak, aby mohlo
,rs'
nahradittuto dokumentaci.
S obsahem oznámení je také možno seznámit se v Informačnímsvstému bre
na internetovéadrese Y:-]é-*'.l;
tl.i-€{.!jj.ii , kód záměru 0V4
Příloha: oznámení
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Ing.MiroslavLibec
ředitel odboru výkonu státnísprá
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