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Posuzování vliv na žjvotníprost edí podle zákona č. 1oo/2ooí Sb., posuzování
o
vlivri na životní
prost edí - zve einění posudku
Krajsk}i rjr ad Pardubického kraje, jako ri ad p íslušnpodle ust.
$ 22 písm. a) zákona č. 1oo/2oo1 Sb., o
posuzování vlivrj na Životní prost edí a o p9f noŘter1icrr
sorivisejicicn .ár"n,i,'ue zneni po'oá".n
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Staré cívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat,,
(,,l/2 Pardubice - jihozápadní obchvat..).

obce Bezděkov, Star Mate ov6 T ebosice a Staré Jesenčany, Městsk obvod (Mo)
Pardubice V, Mo
Pardubice Vl a Pardubickil kraj (jako dotčenérjzemní samospÉvnécelky).*rqniu"
smyslu $ 16 zákona
informace o posudku a o tom, kdy a kde je moŽné do posudku. nantiz'et,
na edních deskách. Doba
zve ejnění je nejméně 15 dnrj. obce Bezděkov, Stan ittlate ov, rreuosice
a štaro .l"=""e""v, r'to
Pardubice V a Mo Pardubice Vl Žádáme o písemnévyrozumění o áni vyvěšeni
teiolntormace
($ 16 odst. 4

zákona).

Územní samosprávné ce-lky Žádáme o zve ejnění informace nejméně ještě jedním,
v dotčenémzemí
'
obvykl m zprisobem (nap . místnítisk,rozhlasové vysíláni, x"báouá tereviie
apoaj.
Na Krajském rj adu Pardubického kraje lze do posudku nahlédnout, činit v pisy
a kopie na odboru Životního
prost edí a zemědělství, Komenského náměstj 125,5g2 'l1Pardubice
a to
r"oni'dny v pondělí a st edu
od 8.00 do 17.00 hodin.

v

Do posudku lze také nahlédnout v lnform.ačnímsystému ElA na internetovych stránkách
cENlA
(http://www'cenia.cz)anastránkáchMinisterstvaŽivotníhoprosteďr@),kdzáměru
PAK391' Datum vyvěšení informace o oznámení na Ú ednÍ desce nai?rulclE o-ffie je
30. ,l1.20,lo,viz
internetové
stránky Pardubického kraje (www.oardubickvkrai'cz).

Podle ust. $ 9 odst' B
'ákona_m ťlŽe kaŽdy zaslat své písemnévyjád ení k posudku p íslušnémuÚ adu do 30
dnťr ode dne zve ejnění informace o posudku na Ú ední oésce Kra;ikeno
oiáá" Éá'.á";i.ě#
p ípadně se k němu rn Že vyjád it.na ve ejném projednání. Podle
ust' s'9 ;dst. g
"jJ,
nemusí p;íslušn
ad k vyjád ením zaslan m po uplynutítéto lhrityl p i dalšímpostupu prínuzet.
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Vedoucí odboru

Ing. Lubomír Felcman
V
Adresa: Komenskéhonáměstí

lnternet: www.pardubickykraj'cz

125,53211Pardubice
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zastoupení

Ústedna:*+zoaooozo 111
-

E-mail: posta@pardubickykraj.cz
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o ěaÁ7 ary, pondělí a st eda, 8-17 hod.

