Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č. j.: KUOK 120562/2020
V Olomouci dne 10. 11. 2020
SpZn: KÚOK/22333/2020/OŽPZ/7119
Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová
tel.: 585 508 627
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: l.barochova@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet svazků příloh: 1

Oznámení o nabytí právní moci
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemedělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 67 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a ustanovení § 28
písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), v platném znění, oznamuje, že rozhodnutí č. j.
KUOK 108385/2020 ze dne 8. 10. 2020 nabylo právní moci dne 2. 11. 2020.
Rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení bylo vydáno obci Senice
na Hané, se sídlem Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČ: 002 99 421,
a týká se zařízení „Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané,
Loučany (skupiny S-OO3)“.
Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 13 odst. 9 zákona
o integrované prevenci zveřejňuje výše uvedené rozhodnutí na informačním systému
integrované prevence (www.mzp.cz/ippc). Do tohoto rozhodnutí lze po předchozí
domluvě rovněž nahlédnout na krajském úřadě (budova RCO, Jeremenkova 40b,
779 00 Olomouc) v kanceláři č. 713 (7. patro). Informace o možnosti, kdy a kde je
možné do rozhodnutí nahlédnout, budou zveřejněny na úřední desce Olomouckého
kraje po dobu 30 dnů.
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