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„Přístavba vany V5 - Projekt V5c“, k. ú. Hodonice, okr. Znojmo - zveřejnění oznámení záměru
posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 02.01.2018 oznámení
společnosti SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, IČ 00012661 o
záměru „Přístavba vany V5 - Projekt V5c“, k. ú. Hodonice, okr. Znojmo.
Zpracovatelem oznámení záměru je Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s. r. o. Pardubice.
Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod
číslem 38 – Zařízení na výrobu skla a skelných vláken s kapacitou tavení od stanoveného limitu (7
tis. t/rok), přičemž se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písmeno c) zákona.
Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 7 zákona v příloze kopii
oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům.
Krajský úřad upozorňuje dotčenou obec Hodonice na povinnost dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona
vyvěsit informaci o obdrženém oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet,
neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů.
Dotčená obec Hodonice v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona neprodleně zašle písemné
vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.
Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
u Ing. Lubomíra Vrabce (místnost 418 A) v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické
domluvě.
Dále
je
zveřejněno
v
Informačním
systému
EIA
na
adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1427.
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Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a
dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru krajskému
úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.
Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení záměru na úřední
desce Jihomoravského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Obdržená
vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec
Příloha: oznámení záměru (EKONOX, s. r. o. Pardubice, 11/2017)

Rozdělovník
Obdrží dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy, s upozorněním na povinnost vyvěšení
informace o oznámení záměru na úřední desce a zpětného vyrozumění o dni vyvěšení na úřední
desce, s žádostí o zpřístupnění textu oznámení záměru pro veřejnost a o vyjádření k oznámení
záměru ve lhůtě do 30 dnů:



Obec Hodonice ,k rukám starosty, Obecní 287, 671 25 Hodonice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Obdrží dotčené orgány včetně přílohy se žádostí o vyjádření k oznámení záměru ve lhůtě
do 30 dnů:




Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Znojmo, MUDr. Jana Janského 15,
669 02 Znojmo
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Obdrží na vědomí bez přílohy
 Obecní úřad Hodonice, stavební úřad, Obecní 287, 671 25 Hodonice – DS
 SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl - DS
 EKONOX, s. r. o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice - DS
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Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Hodonice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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