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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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
(dále jen „zákon“) - rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní
prostředí (dále jen „posudek“)
Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f)
zákona, Vám v souladu s čl. 2 odst. 6 Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států (Espoo úmluva) zasílá kompletní překlad posudku k záměru
„Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“
v německém jazyce.
Ve smyslu § 16 odst. 3 zákona Vás žádáme neprodleně o zveřejnění informace
o posudku a o tom, kdy a kde je možné do posudku nahlížet, na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase
apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku. Doba zveřejnění je dle
ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Dále Vás žádáme o zaslání vyjádření k posudku příslušnému úřadu,
tj. Ministerstvu životního prostředí ČR nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o posudku. Současně Vám sdělujeme, že v souladu s § 12 odst. 1 zákona
je možné při mezistátním posuzování prodloužit lhůty pro vyjádření až o 30 dnů, požádá-li
o to dotčený stát.
Do překladu posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia), a na
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR (www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP230 v sekci Mezistátní posuzování na území ČR.
Příloha: 1 paré posudku v německém jazyce
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