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Jičín, 7.8.. 2009
OZNÁMENÍ

Odbor životního prostředí MěÚ Jičín obdržel od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové dokumentaci vlivů záměru “Větrné 
elektrárny Bačálky” na životní prostředí.

Do dokumentace k záměru je možno nahlížet na MěÚ Jičín, odboru životního prostředí, 
Havlíčkova 56, III. posch., č. dv. 74 b, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 
hod.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má 
možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci krajskému úřadu, Pivovarské nám. 
1245, 500 03 Hradec Králové a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace k oznámení na 
úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na internetových stránkách České 
informační agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), informace o 
zveřejnění dokumentace je na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-
kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace 
z životního prostředí a zemědělství- Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Případné 
dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do dokumentace lze také na krajském 
úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing. Černošek, tel. 495817188.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru 
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