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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb. – předání závěru zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr „Stáje, stodoly a
odle
odle dům
§ 7 zákona
100/2001
Sb., ve znění
předpisů
rekreační
v k.ú. č.Podolí
u Rožďalovic
“ pozdějších
byl podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních
samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný Krajský úřad Středočeského kraje závěr
zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
Plné znění závěru zjišťovacího řízení je rovněž zveřejněno v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1818. Datum vyvěšení
informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na
internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz..
Středočeský kraj a Město Rožďalovice příslušný úřad žádá ve smyslu § 16, odst. 3 cit.
zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na

úřední desce a nejméně ještě jedním

v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá Město Rožďalovice o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace (lze zaslat též e-mail nebo fax).
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Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Obec Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
Oznamovatel :
3/ Jiří Petersik, Nám. Svobody 2/2, 415 01 Teplice
4/ Pavel Ondo, realitní a inženýrská činnost, Luční 691, 417 42 Krupka (oprávněný zástupce
oznamovatele
Na vědomí :
5/ Stavební úřad Rožďalovice, Náměstí 93,289 34 Rožďalovice

