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Váš dopis značky:

Věc: Posuzování vlivri na životní prostňedí pod|e zákona č. |0012001 sb., ve zněnípozdějších pŤedpisri
prostŤedí

::::'j1Ti::iÍ^ i:i.1..Yu- v souladu 8 .odst. 2 zákona č. IOO/IOOI Sb.,o posuzování vlivri na životní prostŤedí a o změně některych souvis eiícír PrUĎtIEur a o Zmene neKterych souvisejících ziíkon (zákon
:::::1Í:í 

Vliv na Životní prostŤedr],-v3 zněnípozdějších pŤedpisri, zasíláme k vyiádŤeníis, zasíláme k vyjádŤenídokttmentaci vliv záměru vÝnraanim

zpracovátní zajistil oznamovatel podle $ 6 odst. 5 cit. zákona'.
obec Krásn Dv r, městys Nepomyš|, město PodboŤany a Ústecky kraj (iakodotčené zemní Samosp rávné celky) žád,áme ve smyslu $ 16 odst. 3 cit. zákona oneprodlené zveňejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné dodokumentace nah!íŽet, rrÍL r]rŤedních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném zemíobvyklym zp sobem současně S Llpozorněním, že k.aŽdy mťrže zaslatsvé písemn é vyjádŤeník dokumentaci ve lh tě do 30 dnti ode dne zveŤejnění informace o dokumentaci na ríŤednídesce dotčeného kraje. Doba zveŤejnění je nejméně 15 dn . Zárovei žádámev souladu sŠi 16 odst. 4 cit. zákona o zasláni písemné-no pňíp. e|ektronického vyrozuměnÍ o dnivyvěšení informace o dokumentaci na riňední desce.
Dá|e žádáme dotčené Úuemní samosp.r ávné ce|ky (obec Krásnf Dvrir, městysNepomyšI, město Podboňany a ÚsteckÍ kraj) a dotčeně správní riňady ve smyslu $ 8odst. 2 a 3 cit. zákona 9 |as|ání vyjádŤení k dokumentaci pňís|ušnému ríŤadunejpozději do 30 dnri od zveŤejnění infor race o dokumentaci.

S obsahem dokumentace je také moŽno seznámit se v Informačním systému EIA nainternetové adrese wwrv. cc ni a. czlc. ia, kÓd záměru0v408 9.
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