Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Olomouc dne 4. ledna 2022
Č. j.: MZP/2022/570/2
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/570/1
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová
Tel.: 267 123 804
E-mail: kamila.kudelova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále též
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prostějov LK - výstavba centrální
parkovací plochy“
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, Vám zasílá dle ustanovení § 6 odst. 5 téhož zákona
informaci o oznámení záměru „Prostějov LK - výstavba centrální parkovací plochy“,
zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu, a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda výše uvedený záměr bude předmětem posouzení
podle zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
Informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, vyvěsí dotčené územní
samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně po jejich obdržení na své
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení této informace dotčené územní
samosprávné celky současně vyrozumí příslušný úřad písemně nebo elektronicky
(kamila.kudelova@mzp.cz). Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení dané
informace na úřední desce dotčeného kraje.
Dále žádáme dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) ve smyslu
§ 6 odst. 6 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Oznámení je k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8275?lang=cs, kód záměru OV8275.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona).

Ing. Radek Pallós
ředitel odboru výkonu státní správy VIII
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Statutární město Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Dotčené orgány:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6,
779 11 Olomouc
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc

Oznamovatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, OŘS, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zástupce oznamovatele:
FILDMAN PROJEKT s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
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