KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
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Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

JMK 20032/2019
S-JMK 116113/2017 OŽP/Sal
Ing. Jan Salnek
541 652 637
07.02.2019

Úřední deska
Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení
„Dekontaminační plocha GENŽE – zařízení pro využívání odpadů“ v k. ú. Mutěnice.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
a ve smyslu ustanovení § 28 písmeno e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydal pod
č. j. JMK 116113/2017 podle ustanovení § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona dne 02.01.2019
rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení společnosti ENVISERVIS, s.r.o., Ul. Legionářů
1501/4, 695 01 Hodonín, IČ: 29218357, pro zařízení „Dekontaminační plocha GENŽE – zařízení pro
využívání odpadů“ v k. ú. Mutěnice. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 05.02.2019.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 9 zákona bylo dne 07.02.2019 rozhodnutí zveřejněno na dobu
30 dnů na portálu veřejné správy (www.mzp.cz/ippc). Dále je listinném vyhotovení k dispozici na
odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Ing. Salneka (kl. 2637),
kancelář č. 412A, kde je možné do něj nahlížet v úřední dny (Po a St 8:00 – 17:00 hod.), případně
po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny.
Zveřejněno na úřední desce Jihomoravského kraje dne: 07.02.2019

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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