Městský úřad Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 21
---------------------------------------------------------------------------

datum vyvěšení: 2.2.2017
datum snesení:
---------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í
podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
V souladu s obsahem § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) MěÚ Pec pod Sněžkou oznamuje, že Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl oznamovatelem (Město Pec pod
Sněžkou) předložen k posouzení záměr s názvem

„Velká Úpa – Parkovací dům“
podle § 8 zákona. Dokumentace záměru (oznámení o vlivech záměru na životní prostředí,
dále jen „dokumentace“) byla dokončena, je předložena k vyjádření a připomínkování a
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky,
občané, občanské iniciativy a občanská sdružení (dále jen „každý“) mohou do
dokumentace nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie po dobu min. 15
kalendářních dnů (min. doba vyvěšení) počínaje datem oznámení v kanceláři stavebního
technika města v budově městského úřadu v Peci pod Sněžkou, čp. 230, 542 21 Pec pod
Sněžkou. Kancelář stavebního technika je otevřena v pondělí a ve středu od 700 do 1700
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 700 hodin do 1500 hodin a v pátek od 700 hodin do 1200 hodin,
vyjma každodenní polední přestávky od 1200 do 1300 hodin. Návštěvu je vhodné předem
telefonicky dohodnout na tel. čísle 499/736378. V případě nepřítomnosti stavebního
technika bude dokumentace k dispozici ve výše uvedených časech u tajemníka MěÚ, tel.
499/896114.
Každý může po dobu 20 kalendářních dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na
úřední desce Královéhradeckého kraje (viz obsah http://www.kr-kralovehradecky.cz/ a
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) podat k dokumentaci své písemné vyjádření.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr).
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