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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 53406/2019/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 37399/2019/OŽPZ/8
Vyřizuje:
Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon:
466026345
E-mail:
pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum:
11.07.2019

dle rozdělovníku

Oznámení
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a)
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle ust. § 19a odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 13 odst. 9
zákona informaci o tom, že dne 24. 6. 2019 pod čj. KrÚ 46712/2019/OŽPZ/CH vydal společnosti
MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany, IČ 25252623, zastoupené
společností Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 28856139 (dále jen
„provozovatel“) rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení
Chov hospodářských zvířat – středisko Moravany,
jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. KrÚ 50560-19/2006/OŽPZ/CH ze dne 21. 1. 2008,
ve znění pozdějších změn.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 7. 2019. Do rozhodnutí je možno nahlédnout u odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120,
Pardubice, č. dveří C 212 v pondělí a ve středu v době od 8,00 do 17,00 hod, v ostatní dny po
telefonické dohodě.
Rozhodnutí jsou v elektronické podobě uveřejněna v jednotném informačním systému IPPC
na internetové adrese http://www.mzp.cz/ippc.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence
Obdrží:
Pardubický kraj, úřední deska
MORAS akciová společnost – provozovatel na základě plné moci zastoupen společností Ing. Radek
Píša, s.r.o.
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