Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 53448/2022
V Olomouci dne 19. 5. 2022
Sp. Zn.: KÚOK/53306/2022/OŽPZ/7289
Vyřizuje: Ing. Michaela Štěpánková
tel.: 585 508 633
- dle rozdělovníku datová schránka: qiabfmf
e-mail: m.stepankova@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

Zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivů záměru „I/46 Olomouc – východní
tangenta (2022)“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 2 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,
zasíláme k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „I/46 Olomouc – východní
tangenta (2022)" na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování
zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 cit. zákona.
Dotčené obce a 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 (informaci můžete zaslat také na e-mail:
m.stepankova@olkraj.cz).
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 od 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 https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK912?lang=cs.
Každý se může vyjádřit k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů
od 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 obcích Bystrovany a Tovéř.
otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Michaela Štěpánková

Příloha: Dokumentace
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky





Statutární město Olomouc
Obec Tovéř, Tovéř č. 18, 783 16 Dolany u Olomouce (s přílohou)
Obec Bystrovany, Šrámkova 115/9, 779 00 Olomouc (s přílohou)
Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady







Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství - zde
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc (s přílohou)
Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 10,
779 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
MŽP ČR, OVSS VIII, orgán ochrany ZPF, Krapkova 3, 779 00
Olomouc

Oznamovatel


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zpracovatel dokumentace


RNDr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s.r.o., Kabátníkova 216/5,
602 00 Brno



MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci, Horní náměstí 410/25,
779 00 Olomouc
Drážní úřad, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779
11 Olomouc

Na vědomí
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