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Úřední deska Jihomoravského kraje

„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ – zveřejnění oznámení záměru
posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Jihomoravský kraj obdržel dne 11.02.2019 od Ministerstva životního prostředí oznámení k záměru
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“, zpracované ve smyslu
ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona. Oznamovatelem záměru je Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, s přiděleným IČ 70994234.
Záměr je zařazen v kategorii I přílohy č. 1 uvedeného zákona pod bodem č. 44 – Celostátní železniční
dráhy.
Záměr je posuzován v působnosti MŽP. Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
uvedeného zákona.
Oznámení je v elektronické podobě k dispozici na odboru životního prostředí u Ing. Dagmar Vlčkové (kl.
2325), 4. poschodí, kancelář č. 417A nebo na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia pod kódem
OV7189.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 zákona je možné zasílat ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění oznámení na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII,
Mezírka 1, 602 00 Brno. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 6 odst. 8 zákona nepřihlíží.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.02.2019

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Dagmar Vlčková
Na vědomí s potvrzením data vyvěšení: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
VII, Mezírka 1, 602 00 Brno.
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