Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

6. listopadu 2012

Ing. Eva Gregušová

KUZL 69277/2012

KUSP 68550/2012 ŽPZE-EG

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení
Záměr:

Výrobní areál společnosti FORNAL Měrůtky

Oznamovatel:

FORNAL trading s.r.o.

Umístění záměru:

Obec Lutopecny, k.ú. Měrůtky, parcel.č. 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201,
2202, 2203, 2204, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221

Jako příslušný úřad Vám zasíláme v příloze kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy
č. 3 k zákonu 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, záměru podle
§ 6 odst. 6 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 tohoto zákona.
Dotčenou Obec Lutopecny žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Minimální doba zveřejnění
je 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění
o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávní celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7
cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení dle § 16, tj. do 27. listopadu 2012. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr
posoudit dle cit. zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA
http://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK643.
Každý se může vyjádřit k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů od zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 27. listopadu 2012.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona).

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373, fax: 577 043 352
e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

bez oznámení

Obec Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž 1

oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín

oznámení

Obecní úřad Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž 1

oznámení

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž

oznámení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo
nábřeží 600, 760 01 Zlín

oznámení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž,
Havlíčkova 13, 767 01 Kroměříž

oznámení

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

oznámení

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

oznámení

Oznamovatel:
FORNAL trading s.r.o., Kotojedy 14, 767 01 Kroměříž

bez oznámení

Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje

bez oznámení

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Krapkova 3, 779 00 Olomouc

bez oznámení

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice

oznámení

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

bez oznámení

EKOME spol. s.r.o., Ing. Pavel Ujčík, Tečovská 257, 763 02 Zlín - Malenovice

bez oznámení

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno

bez oznámení

Občanské sdružení „Ohnica“, Přílepy 293, 769 01 Holešov

bez oznámení

Občanské sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko, Míru 316, 769 01 Holešov

bez oznámení

EGERIA, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

bez oznámení
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