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Krajský úřad Libereckého kraje, o<ibor životníhoprostředí a zemědělství, jako příslušíýolgán dle
33 tél,rožzlikona, že byla podána žádos! o změnu integrovaného poÝolení plo ZaříZšni
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,,Slévárna šedéa tvárné litinyo.
spol. Ing. Henry Ky'ncl

- komerčníslévárna šedéa tvárné litiny Turnov

Žádost je k nahlédnutí na KÍajském uřadě v Libelci, odbonr živobiho pťostředí a zemědělství, č.
dv' 122.l v uřední dny (pondělí a středa), nebo vjiné dly po předchozí telefonické dohodě (te1:
.185 226 389' Íng' Beneš) a na
Qbqi-!&pgřg (tel.: 43l 312 948). Každý můžezaslrt své písemné
rTjádřcní kžádosti Krajskómu úřadu l-ibereckého kraje do 30 dnů ode dne zÝeře'inění
infořnrace o žádosti.
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