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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 39/2015 Sb. – zveřejnění 

dokumentace vlivů záměru "Výrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové 

vedení" na životní prostředí  

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(dále jen „zákon“) Vám zasílá, v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona, k vyjádření 

dokumentaci vlivů záměru „Výrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové 

vedení" na životní prostředí. 

Město Bystřice nad Pernštejnem (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme  

ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je 

možné do ní nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 

žádáme dotčené město o písemné vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení této 

informace. 

Kraj Vysočina žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o 

dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění 

je nejméně 15 dnů. Zároveň jej žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání 

písemného vyrozumění o dni vyvěšení uvedené informace o dokumentaci na úřední 

desce. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve 

smyslu § 8 odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30 dnů ode 

dne zveřejnění informace o dokumentaci.  

  Dokumentace je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva 

životního prostředí na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru 

OV7169. 
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Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 

Kraj Vysočina (bez přílohy) 

zastoupený odborem životního prostředí  

Žižkova 57 

587 33  Jihlava 

Město Bystřice nad Pernštejnem 

do rukou starosty  

Příční 405 

593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad kraje Vysočina 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Žižkova 57 

587 33  Jihlava 

Krajská hygienická stanice  

kraje Vysočina 

územní pracoviště Žďár nad Sázavou 

Tyršova 3 

591 01 Žďár nad Sázavou 

Česká inspekce životního prostředí 

OI Havlíčkův Brod 

Bělohradská 3304 

580 01  Havlíčkův Brod 1 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

odbor životního prostředí  

Příční 405 

593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

 

Na vědomí (bez přílohy): 

Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. 

Jamská 2191/33 

591 01 Žďár nad Sázavou Žižkova 832 

I & V Consulting, s.r.o. 

Mgr. Kateřina Šulcová 

Voskovcova 1130/34 

152 00 Praha 5 
 


