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číslo jednací 

KUZL 71643/2015 

spisová značka 

KUSP 28863/2015 2PZE-EG 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Oznámení o konání veřejného projednání posudku a současně dokumentace k záměru 

,,Zimoviště pro ovce" 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství , jako příslušný úřad dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) , v platném znění , oznamuje, že veřejné projednání 
posudku a současně dokumentace k záměru : 

,,Zimoviště pro ovce", 

který podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí, se bude konat: 

Místo: Kulturní dům Vidče- budova Obecního úřadu Vidče 
(Obecní úřad Vidče, 756 53 Vidče 96) 

Datum: 7. prosince 2015 (pondělí) 

Čas: 15:00 hodin 

Dotčenou Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zvereJneni 
informace o místě a času konání veřejného projednání, na úřední desce a nejméně ještě jedním 
v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.), a to po dobu 
nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň žádáme v souladu s §16 odst. 4 cit. zákona 
o vyrozumění příslušného úřadu o dni zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední 
desce v nejkratším možném termínu. 

Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace 
o vlivech záměru na životní prostředí. 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru 

Otisk úředního razítka 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

Krajský úřad Zlínského kraje 
tř. Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

IČ : 70891320 
tel. : 577 043 373 

e-mail : eva .gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 


