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Posuzování vlivů na Životní prostředí podle zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vtivů na
životníprostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
Životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - zaháiení ziišt'ovacíhořízení záměru
zařazeného v kateoorii Il
Jako přís|ušný úřad Vám zasí|áme kopii oznámení pod|e pří|ohy č. 3 k zákonu č. 1o0/2oo1 Sb.,
o posuzování v|ivů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na Životní prostředí), ve zniní pozdějších předpisů (dá|e také ,,zákon''), záměru
oznamovate|e - spo|ečnosti F|ídr p|ast s.r.o., Siroký Dů| 200, 57201Po|ička, |Č 25293931:
,,Široký Důl- SamoobsIužná čerpacístanice areálu FIídr plast s.r.o'...
pod|e $ 6' odst. 6 zákona a sdě|ujeme Vám, že zámér bude podroben zjišt'ovacímu řízení pod|e
$ 7 zákona. Jedná se o záměr pod|e pří|ohy č. 1 zákona v p|atném znění, kategorie |l. bod 10.4 tj'
,,Sk|adovánívybraných nebezpečných chemických |átek a chemických přípravků (vysoce toxických,

zdraví škod|ivých, žíravých,dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro žlvotníprostředí) a pesticidů v množstvínad 1 t; kapa|ných
hnojiv' farmaceutických výrobků, barev a |aků v množství nad 100

t.,.

obec ŠirokýDůl a Pardubický kraj (jako dotčenéúzemnt samosprávné celky) zveřejní pod|e ust.
$'l6 zákona inÍormace o oznámení a o tom, kdy a kde je moŽné do oznámení nah|ížet' na svých
Úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. obec ŠirokýDů| žádáme o písemné

vyrozumění o dni vyvěšenítéto inÍormace.

Dá|e žádáme dotčenéúzemni samosprávné ce|ky (obec a kraj) a dotčenésprávní úřady o zas|ání
vyjádření k oznámení pod|e ust. $ 6 odst. 7 zákona přís|ušnémuúřadu nejpozději do 20 dnů ode
dne zveřejnění inÍormace o oznámení na Úřednídesce Pardubického kraje, tj. do 11. 2. 2016.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit pod|e zákona o poSUZoVání v|ivů na
Životní prostředí. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahova|o i
doporučení, na které ob|asti v|ivů záměru na Životní prostředí má být v dokumentaci k|aden zvýšený
důraz (ust' $ 7 odst. 1 zákona). Dále Žádáme, aby ve vyjádření by|y formu|ovány připomínky
a poŽadavky respektujícístupeň přípravy záměru a ná|ežitosti stanovené pří|ohou č. 3 k zákongr.
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Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na povinnosti vyp|ývajícízp|aIných právních
Dředoisu.

V případě' že nebude požadováno posouzení' bude závěr zjišt'ovacího řízení ukončen rozhodnutím
bez oodmínek.
Na Krajském Úřadu Pardubického kraje |ze do oznámení nah|édnout' činit výpisy a kopie u odboru
životníhoprostředí a zemědě|ství, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice a to v úřednídnv
v pondě|í a ve středu od B.00 do 17.00 hodin, v ostatnídny po te|eÍonické dohodě.

Do textové části oznámení |ze také nah|édnout v inÍormačnímsystému E|A na internetových
stránkách CENIA (http:{ltvww'cenia'cz) a na stránkách Ministerstva životníhoprostředí
(httB;l1qryvw.m;pezÉ|4), kód záměru PAK717, Datum vyvěšeníinformace o oznámení na úřední
desce Pardubického kraje je 2.|. 1. 2016, viz internetové stránky Pardubického kraje
(www. nard

u

bickvkraj.cz).

Pod|e ustanovení $ 6 odst.7 zákona můŽe veřejnost, dotčená veřejnost, dotčenésprávní úřady a
dotčenéÚzemní samosprávné celky zas|at písemnévyjádření k oznámení Krajskému úřadu
Pardubického kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění inÍormace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu. K vyjádřením zas|aným po |hůtě přís|ušnýúřad nemusípřih|íŽet.
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