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Posuzování vlivŮ na životníprostředí - zas!ání informace o dokumentaci
záměru ,,V433l833 - zdvojení vedení"
Ministerstvo Životního prostředí, odbor výkonu státní správy Ii, jako příslušný úřad ve smyslu
§ 21 písm. c) zákona Č.100/2001 Sb., o posuzování vlivŮ na životníprostředí a o změně
něKenich souvisejícíchzákonŮ (zákon o posuzování vlivŮ na životníprostředí), ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ (dále jen,,zákon"), Vám v souladu s § B odst. 2 zákona zasílá informaci o
dokumentaci vlivŮ záměru ,,V4g3l8g3 - zdvojení vedeni" na životníprostředí (dále jen
,,dokumentace").

DotČenéÚzemní samosprávné ceIky (kraje a obce) ve smyslu § 16 odst.2 zákona
neprodleně zveřejní tuto informaci o dokumentaci na úředníchdeskách.
Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnŮ. Zároveň v souladu s tímto
ustanovením dotčenéúzemnísamosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (jakub,honetschlager@mzp.cz), příp, písemně, příslušnýúřad o dni vyvěšení
informace o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možnémtermínu,
Veřejnost, dotČená veřejnost, dotčenéorgány a dotčenéúzemnísamosprávné celky mohou
zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhŮtě do 30 dnŮ ode dne zveřejnění této
informace na úředních deskách dotčených krajŮ. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušnýúřad
nepřihlíží(§ B odst. 3 zákona).
Dokumentace je k dispozici v InformaČnímsystému EIA na internetových stránkách CENIA
https /lportal.cenia, czleiasea/viewleia ]-*0 cr (kód záměru OV2069).
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