Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č. j.: KUOK 53592/2021
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Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová
Tel.: 585 508 627
- dle rozdělovníku Datová schránka: qiabfmf
E-mail: l.barochova@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh:1
Počet svazků příloh: 1

Zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Logistické
odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu“
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, a žádost o vyjádření
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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, vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Logistické
odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu“ na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dotčenou obec Suchonice, obec Tršice a Olomoucký kraj (jako dotčené územně
samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona
o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní
nahlížet, na úřední desce a na internetu, současně s upozorněním, že každý může
zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce Olomouckého kraje. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň, v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona, žádáme o písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace, a to v co nejkratším termínu.
Ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona dále žádáme dotčené územní samosprávné
celky a dotčené správní úřady (dle rozdělovníku) o zaslání vyjádření
k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci. Informaci o dni zveřejnění na úřední desce
Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného zákona, naleznete na adrese
www.olkraj.cz ve složce úřední deska. Dokumentace je zveřejněna na internetu
na adrese www.mzp.cz/eia pod kódem záměru OLK854.

Každý se může vyjádřit k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci. Dokumentace je
uložena k nahlédnutí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, dále na Odboru
životního prostředí Magistrátu města Olomouce a na Obecním úřadě
Suchonice či Obecním úřadě Tršice.
otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Lenka Barochová
Příloha: dokumentace
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 Obec Suchonice, Suchonice č. 29, 783 57 Tršice, v zastoupení Advokátní
kancelář Brož  Sokol  Novák s.r.o., JUDr. Jiří Novák, nám. T.G.M. 11,
750 02 Přerov
 Obec Tršice, Tršice č. 50, 783 57 Tršice
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zde
 Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc
Oznamovatel (bez přílohy)
 Bergasto s.r.o., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
Zpracovatel dokumentace (bez přílohy)
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava
Na vědomí (bez přílohy)
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Obecní úřad Tršice, Stavební úřad, Tršice č. p. 50, 783 57 Tršice
 Mateřská škola Suchonice, p.o., Suchonice 46, 783 57 Tršice
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