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Obecni' úřad  Mutěnice

Masarykova 200

69611  MUTĚNICE

C} B E €: h,:. š
V  Mutěnicíc.`i,  r'

Doě,odne       Z2.   o4,    2

Žádost  o  zajištění veřejného  projednání  vnějšího  havarijního  plánu  zpracovaného  pro  objekt

skladovacích   kapacit  zemního   plynu  v podzemním   zásobníku   plynu   Dolní  Bojanovice   Dolní

Bojanovice  891, PSČ 69617 provozovatele SPP Storage, s.r.o.'

Kraj.ský  úřad  Jihomoravského  kraje,  Odbor životni'ho  prostředí,  se  sídlem  Žeroti'novo  nám.  449/3,

60182 Brno (dále jen „krajský úřad'`), tímto žádá Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, Mutěnice,

PSČ  696  11  ve  smyslu  ust.  §  29  odst.  3  a  ve  spoj.itosti  s ust.  §  17  odst.  2  zákona  č.  224/2015  Sb.,

o   prevenci  závažných   havárii'  způsobených  vybranými   nebezpečnými  chemickými   látkami   nebo

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějši'ch

předpisů,   (zákon   o  prevenci   závažných   havárií),   (dále  jen  „zákon   č.   224/2015   Sb.``),   o  zajištěni'

veřejného proj.ednání vněj.šího havarijni'ho plánu zpracovaného pro:

objekt  skladovacích  kapacit  zemního  plynu  v  podzemni'm  zásobni'ku  plynu  Dolní  Bojanovice,  Dolni'

Bojanovice 891,  PSČ   69617,

(dále jen „objekt''),

provozovatele    SPpstorage,    s.r.o.,  Dolní    Boj.anovice    891,  Dolní    Bojanovice,    PSČ    69617,  lč0

24822191,

(dále jen ,,provozovatel'`).

Hasičský   záchranný    sbor   Jihomoravského    kraje    zpracoval    postupem    stanoveným    zákonem

č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění

pozdějších  předpisů  vnější havarijní plán  (dále jen „VHP`'),  pro obj.ekt provozovatele.

Krajský  úřad  ve  smyslu  ust.  §  29  odst.  3  zákona  č.  224/2015  Sb.  má  povinnost  zajistit  veřejné

projednáni'   VHP   zpracovaného   pro   obj.ekt   provozovatele.    Krajský   úřad   Vám   ve   smyslu   ust.

§  17  odst.  2  a  3  zákona  č.  224/2015  Sb.  zasi'lá  jeho  vyhotovení  na  CD  nosiči  k zajištění veřej.ného

projednání.
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Obec  oznamuje  veřej.nosti  způsobem  v místě  obvyklým  (např.  na  úředni'  desce)  a  nejméně  ještě

jedni'm  vdotčeném  územi'  obvyklým  způsobem  (např.  na  www.  stránkách),  do  15  dnů  ode  dne
obdržení VHP zpracovaného pro obj.ekt provozovatele, kdy a kde lze do VHP nahli'žet, činit si výpisky,

opisy,  popř.  kopie.  Veřejné  nahlížení  do  VHP  zpracovaného  pro  objekt  provozovatele  musi'  být

umožněno  po  dobu   30  dnů   ode  dne  oznámení.  Vtéto  lhůtě  může  každá  fyzická   osoba   nebo

právnická osoba  uplatnit k VHP zpracovanému  pro obj.ekt provozovatele písemné připomi'nky.

Dotčené obce zašlou  své vyjádření a  případné písemné připomi'nky veřejnosti  k VHP zpracovanému

pro objekt provozovatele krajskému úřadu do 15 dnů ode dne uplynuti' Ihůty stanovené pro veřejné

projednání vHP.

Pokud  dotčená  obec  nezašle  své  vyjádření a  písemné  připomi'nky veřej.nosti  k VHP  zpracovanému

pro  objekt  provozovatele  vtéto  lhůtě,  plati',  že  k  zpracovanému  VHP  pro  obj.ekt  provozovatele
nejsou  připomi'nky.

žádáme  Vás  ti'mto  o  zasláni'  potvrzeného  originálu  oznámení  s uvedení  data  vyvěšeni'  na  úřední

desce  a  snětí   z  úředni'  desky OÚ Mutěnice,  respektive  s  Vaši'm vyjádřeni'm,  a  dále  i s případnými

písemnými  připomi'nkami veřej.nosti  k VHP zpracovanému  pro obj.ekt provozovatele.

lng.  Mojmír PehaL, vTr,

vedouci'odboru

KrajskjJÚ'`:3.J`;;iiomoravskéhokraj?
odbor životního prostřédí

Žerotínovo nám. 3
8ol 82 Bmo

"®-

Za správnost vyhotovení:  lng.  Pavel Ondři'ček

1)  VHP zpracovaný pro objekt provozovatele na  CD nosiči

2)  2x oznámeni' o zahájení veřejného projednání VHP zpracovaného pro objekt provozovatele
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OZNÁMENÍ

o zahájení veřejného projednání vnějšího havarijního plánu

Krajský   úřad   Jihomoravského   kraje,   odbor   životni'ho   prostředí,   Odbor   životni'ho   prostředí,   se
si'dlem  Žerotínovo  nám.  449/3,  601  82  Brno  (dále  jen  ,,krajský  úřad``),  zahajuje  ve  smyslu  ust.

§  29  odst.  3  a  ve  spojitosti  s ust.  §  17  odst.  2  a  3  zákona  č.  224/2015  Sb.,  o  prevenci  závažných
havárii'   způsobených   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   nebo   chemickými   směsmi

a  o  změně  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  ve  zněni'  pozdějši'ch  předpisů,  (zákon

o  prevenci  závažných  havárií),  (dále jen ,,zákon  č.  224/2015 Sb."),  a  dále podle  ust.  §  10 a  ust.  §  11
zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozděj.ších  předpisů,  veřejné  projednáni'  vnějši'ho

havarij.ního plánu  (dále jen ,,VHP'`), zpracovaného pro:

objekt  skladovacích  kapacit  zemního  plnu  v  podzemním  zásobníku  plynu  Dolní  Boj.anovice,  Dolni'

Bojanovice 891,  PSČ   69617,

(dále jen „obj.ekt`'),

provozovatele SPP Storage, s.r.o.,  Dolni' Bojanovice 891,  Dolní Bojanovice,  PSČ 69617,  lč0
24822191,

(dále jen ,,provozovatel``).

Obec   oznamuje   veřejnosti   způsobem   vmístě   obvyklým   (např.   na   elektronické   úřední   desce),
a  nejméně  ještě  jedni'm  v dotčeném  území  obvyklým  způsobem  (např.  na  www.  stránkách),  do
15  dnů  ode  dne  obdržení  VHP  zpracovaného  pro  objekt  provozovatele,   kdy  a  kde  lze  do  VHP
nahli'žet,  činit  si  výpisky,  opisy,  popř.  kopie.  Veřejné  nahli'žení  do  VHP  zpracovaného  pro  objekt

provozovatele  musí být  umožněno  po  dobu  30 dnů  ode  dne oznámení.  V této  lhůtě  může  každá
fyzická   osoba   nebo   právnická   osoba   uplatnit   kvHP   zpracovanému   pro   obj.ekt   provozovatele

pi'semné připomínky.

Dotčené  obce  zašlou  své  vyjádření  a  případné  pi'semné  připomi'nky  veřej.nosti  kvHP  kraj.skému

úřadu  do  15  dnů  ode dne  uplynuti' lhůty stanovené  pro veřejné  projednání VHP  zpracovaného  pro
objekt provozovatele.

Pokud  dotčená  obec  nezašle  své  vyjádření a  písemné  připomi'nky veřejnosti  k VHP  zpracovanému

pro  obj.ekt  provozovatele  vtéto  lhůtě,  platí,  že  k  zpracovanému  VHP  pro  objekt  provozovatele
nejsou  připomínky.

VHP   bude   k   nahli'žení  na   Obecním   úřadu   Mutěnice,   Masarykova   200,   Mutěnice,   PSČ   696   11
v kanceláři  p.  starosty,  kontaktni'  osoba  MVDr.  Dušan  Horák,  telefon  602 715 943,  518 370  487,
v úřední dny:

Ponděli'    07:00-15:30 hodin s polednípřestávkou  od

Úterý         07:00-15:30hodinspolednípřestávkou   od

Středa       07:00-15:30hodin spolednípřestávkou   od

Čtvrtek      07:OO  -18:00  hodin s polednípřestávkou od

Pátek         07:00-14:30 hodin s poledni' přestávkou   od

ve dnech        . dubna 2022  až            . května 2022.
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11:00  do   11 :30hodin

11:00  do   11 :30hodin

11:00  do   11 :30hodin

11:00  do   11 :30 hodin

11:00  do   11 :30hodin



Oznámenívyvěšenona úřednídescedne:       2  2.  4.   Áfc7Z2

Oznámení sňato dne:
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razítko a  podpis
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