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InfoÍmace o oznámení áměru "R€v|ta||zace tr.t| Frýdek-Mistek - Frýd|ant
nad ostravicÍ - ostravice" pod|e ákona o posuzování v|ivů na ž|votni
óÍo.třédí
XÉFký úřád MoEEk6|akeho kí.Je, odbď žiwtniho p!íiedi . ,énědě|s1ví (dáh "kEjský úř'ď),
lakověrě a mntně piís|ušný spÉvní úřád d|e !st' s 29 zákona č' t29/2000 sb.' o kŤlkh (kEjské Žřlu€íD,
re něíi pozděJškh předpco, a Jóko přls|ušný sp|ávnÍ úiad d|e ust' q 22 pjsm' a) ,ákona č' 1oo/zoot sb',
o pósuzování v|ivo ňa žiwtní pBtfud| . o změné některEh $uviýllcí.h ákÓno (zá|on o Ň,@ován' V|lvÓ
na ži@tní pío5ti€di)i ve zněni po?děJšió .ědpiso oóďž€l dre 21'to.2013 @nárení rpE@áre pod|€ příohy

"Révlta||zacé 
t.ati Fřýdék.Mist€k. FÚd|ant nad ostravlcÍ - oslravice.'

(kú' Frýd|ant nad ostlavi.í, pÉrc, Frýd.k, Bóšk!, stóÉ l4ěsto u Fďdku.Místku)

@náMtel: spává 'életnlór| dopEhí 6t'' ..o'' D|ážd.n. 1oo3/'' tlo 0o Phh. r
kteď p.dÉhá iiiť@oňu řzeni pod|. s 7 ákon. o pGubváni v|No na žfu.,,tni posti€di'

Do ou námení lze nah]Eét na .dboru ž votnibo pÍostfudí ' Žeňědělstvi kr.jského úřadu l'4oE6kosl8kého klájé
v kaie|ář č' B 503. íá dotčEnfuh sDévních úřa!*h'

Po dobu lfuloo od€ die rci€jnění té,lo infofuce na úiedni d@ XÉjsGho úřadu MoEEks|e2sGho kl.jé
n0ž. ražď É sír'yíu 9 6.dst 7 áko@ o p6uďání v|ivo É živďní postiedí l daném! Žámá{ zasilát sVá
pi5eúná vy'jádiení, á !o piimo na vý+ wedenou adéu kóls|eho úfudu'

Tato lnfoÍmae Ýčetné textové část| lé aeielněn. na |ntehetu na áďesé
WW křmÓEEkoděŽ.kv.o, odkáz: wielná 9pÉva - úřednl dsk. . E.I'A,5EÁ. ]PPc - seziam
posuŽďaÍýrt' ókťvLt E'l'A. pod|e zókoi. č.1o0/200r sb' v pď9bnsd MoEvskE|€kého kÉF' k'd ámau

.-.ý/,,Í-:#.";.'.



k Ýyjádiením aíanýn po |hotě pic|ušný úřdd př|h|řet G 6 odst' 7 zákÓná)'
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hodnrcnl v||vo na 'Wtn| pÉstředl a sního

Wěš.no na úňEdní d* KÉl.kého úň'du !|o6skoslÚkeho k.je d"" 'il.1!: P{ .


