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Ing. Bohumila Šubrtová
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595 622396
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2015_11-09

Vyřizuje:
Telefon:
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Datum:
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posudku k dokumentaci záměru ,,Podnikatelský areál ve

Staříči"podle zákona o posuzování vlivů na životníprostředí

prostředí a zemědělství (dále ,,krajský Úřad"), iako věcně
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
"dpodbor životního
krajích (krajské zřízenÍ),
tzglzo}o Sb,,
ust.-§ 29 zgkola
|rttusn,1 s|ravní úřao
vlivŮ na Životní
oposuzování
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. s iz i,lsm. a).zákona Č. 100/2001 Sb.,
životní
ProstředÍ), ve znění
pi"rtróái
ó-ri.era';!ki;^i.ň iáuvisející,cri ,Ír.ont 1iát<on o posuzování vlivů na
př.JÓirt obdržel dne 29.10,2015 posudek zpracovaný podle přílohy č, 5 k záměru

č.
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,,Podnikatelshý areá! ve Staříči"
praha 1, Ičo: 278 80 249,
oznamovatel: Efesto Invest s.r.o., pařižská 6819,110 oo

Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje
Do posudku lze nahlížetna odboru životníhoprostředí a zemědělství
M;gistratu města FďdŘu - MÍstku, odboru Životního Prostředí
v kanceláři č. B 513, u Óo..ňi, úřadu Stařř

;;

a zemědělství.

kraje
po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřednídesce Krajského Úřadu Moravskoslezského
s§
(v
souladu
celkY
ÚzemnísamosPrávné
mohou veřejnost, dotčená veřejnost, aotčenésprávní.úřady a dotČené
to
a
vY'jádřenÍ,
svá
zasílat
záměru
PÍsemná
9 odst. B zákona o poiuzouáníilivů na zvoini piosiředD Í< danému
přímo na uýše uvedenou adresu krajského úřadu,

www.msk,cz, odkaz: Životní Prostředí
Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese
_ posuzování vlivů-EIA, sEA - projednávan é záméry, a to pod názvem: Podnikatelshý areál ve StařÍ'Či, VeŠkeré
http:/lportal,cenia.czleiasea/view]€iQ-LQ0-$,
informace o záměru ;sou zveřeiněny také na webových stránkách
kód záměru MSK1902.
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K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlíŽet (§ 9 odst. B uvedeného zákona),
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Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení

hodnocenívlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Vyvěšeno na úřednídesce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne
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