Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2l
č.j.

podl

datum vyvěšení: 19. 9.2022
datum snesení:

BB0/22/Ko

o

zákona č.

e

zNAMEN
100

/

í

200l Sb. ve znéni pozděj ších

předpi sů

V souladu s obsahem § 16 zákona č. l00/200l Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některych souvisejících ziikonů ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon") Město Pec pod Sněžkou oznamuje, že Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru životníhoprostředí a zemědělství byl oznamovatelern (Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s., kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové) předložen
k posouzenízám& s názvem

,rII296 Velká t]pa - Pec pod Sněžkou Rekonstrukce
opěrných zdí v km I2r293 - t4,200*
podle § 8 zákona. Dokumentace záméru (oznámení o vlivech záměru na životníprostředí,
dále jen ,,dokutnentaceo') byla dokončena, je předložena k vyjádření a připomínkování a
záměr bude podroben zjišťovacímuíízenídle § 7 zákona.
Veřejnost, dotČená veřejnost, dotČenó orgány a dotčenéúzemnísamosprávnó celky (dále
jen ,okaŽdý") mohou do dokumentace nahlédnout, činit si qýpisyo opisyo popřípadě kopie po
dobu min. 15 kalendářních dnŮ (min. doba lyvěšení)počínajedatem oznámení v kanceláři
stavebního technika města v budově městského úřadu v Peci pod Sněžkou, čp. 23a,542 21
Pec pod SněŽkou. Kancelář stavebního technika je otevřena v pondělí a ve středu od 700 do
1700 hodin, v útery a ve čtvrtek od 700 hodin do 1500 hodin a v pátek od 700 hodin do 1200
hodin, vyjma každodennípolední přestávky od 1200 do 1300 hodin. Návštěvu ie vhodné
předem telefonicky dohodnout na tel. čísle4991736378. V případě nepřítomnosti stavebního
technika bude dokumentace k dispozici ve výše uvedených časech u tajemníka MěÚ, tel.
4991896114.

KaŽďý mŮže po dobu 30 kalendářních dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na
Úřední desce Královéhradeckého kraje (viz obsah http://www.kr-kralovehradecky.czl a
http:llportal.cenia.czleiasea/viewleial00_ct, kód záméru HKK 1053) podat k dokumentaci
své písemnévyjádření.

Do oznámerrí (do dclkumentace) lze také rrahlédrrout v lrríbrmačnímsysténrr_r I]IA Českó
inlormačníagentury životrrílro prostředí na adrese !rup.,tpprra].sg!ia.czlciq1911/!eybial00*c"!,
kód záměru }{KK l058.
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