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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen
„ministerstvo“), v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), zasílá k vyjádření
informaci o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:

„Navýšení úložné kapacity a rekultivace skládky STOH V v areálu Semtin
Zone,
jejíž zpracování zajistil oznamovatel (Synthesia a.s., Semtín 103, 532 17 Pardubice) podle §
8 odst. 1 zákona.
Předmětem záměru je navýšení úložné kapacity pro ukládání odpadů na 191 042 m3, včetně
provedení rekultivace. Navýšení úložné kapacity bude dosaženo zvýšením horní hrany skládky,
kdy cílová výška horní hrany skládky včetně rekultivační vrstvy bude na kótě 239,75 m n.m.
Stávající úložná kapacita skládky je 160 800 m3.
Dotčené územní samosprávné celky (Pardubický kraj a obec Rybitví) ministerstvo žádá ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy
a kde je možné do dopracované dokumentace nahlížet, současně s upozorněním, že veřejnost
může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.
Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 3 zákona o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 8
odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci.
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Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí: Informační systém EIA

(cenia.cz).
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty ministerstvo, na základě § 8 odst. 3
zákona, nepřihlíží.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j.

MZP/2022/550/911
ZN/MZP/2022/550/111
Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/
Obec Rybitví
Školní 180
533 54 RYBITVÍ
Dotčené orgány:
1/
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/
ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
3/
KHS Pardubického kraje
Mezi Mosty 1793
530 03 PARDUBICE
4/
Obecní úřad
Školní 180
533 54 RYBITVÍ
5/
Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 PARDUBICE
Oznamovatel:
Synthesia a.s.
Semtín 103
532 17 PARDUBICE
Zpracovatel dokumentace
Ing. Petr Pozděna
Lonkova 470
530 09 PARDUBICE
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