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Sdělení o ukončení posuzování záměru „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 – Fučíkova ulice,
Turnov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (jako příslušný úřad)
oznamuje, že dopisem, který byl doručen krajskému úřadu dne 17. 8. 2016, obdržel žádost
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Jižní sjezd ze
silnice I/10, I/35 – Fučíkova ulice, Turnov“ v k. ú. Turnov, Ohrazenice u Turnova, a to bez
vydání závěru zjišťovacího řízení.
Zveřejněním informace na úřední desce Libereckého kraje dne 20. 7. 2016 bylo zahájeno
zjišťovacího řízení záměru. Současně byl záměr zveřejněn v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem LBK624.
Ve smyslu § 23 odst. 2 zákona bylo zdejším úřadem zjišťovací řízení, na základě výše uvedené
žádosti, ukončeno dnem 17. 8. 2016, a to bez vydání závěru zjišťovacího řízení.
Město Turnov a Obec Ohrazenice (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o ukončení posuzování záměru na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme, aby nám neprodleně zaslaly (elektronickou
poštou) vyrozumění o dni vyvěšení této informace na své úřední desce.
S pozdravem

Otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Město Turnov
3. Obec Ohrazenice
Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Semily
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
Oznamovatel:
1. Ředitelství silnic a dálnic, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha
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