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ADRESÁT:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
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430 04 Chomutov
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V Chomutově dne
2. února 2018
Č. j.: ENV/2018/7465, ENV/2018/7465
Vyřizuje:
Bc. Votoček Miroslav
Tel.:
267 123 414
Věc:

Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Dobývací prostor Litoměřice,
na výhradním ložisku Želetice (ev. č. B 3002000) – těžba štěrkopísků“ podle zákona
č. 100/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen „ministerstvo“), jako
příslušný úřad dle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zahájilo, na základě žádosti oznamovatele ze dne 5.12.2003, dopisem
č. j. 530/1831/03 ze dne 2.1.2004 zjišťovací řízení k záměru „Dobývací prostor Litoměřice,
na výhradním ložisku Želetice (ev. č. B 3002000) – těžba štěrkopísků“. Následně vydalo dne
1.3.2004 pod č. j. 530/277/04 závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanovilo, na které oblasti je
třeba se při zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zaměřit.
Dokumentace v potřebném množství paré byla ministerstvu předložena dne 3.2.2005, následně
téhož dne dopisem č. j. 530/130/05 rozeslána dotčeným orgánům a organizacím a předána
ke zveřejnění.
Předložená dokumentace EIA a veškerá vyjádření dotčených účastníků procesu posuzování k této
dokumentaci, obdržená v rámci jejího zveřejnění, byla následně předána zpracovateli posudku,
který v souladu s příslušnými ustanoveními citovaného zákona dospěl k závěru, že zjištěné
nedostatky nevytváří předpoklad pro možnost vypracování posudku v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem. Z toho důvodu byla dopisem č. j. 530/679/05 ze dne 7.6.2005 předmětná
dokumentace vrácena oznamovateli s požadavkem na přepracování.
Dokumentaci oznamovatel záměru příslušnému úřadu do dnešního dne nepředložil.
Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. (dále
jen „zákon č. 326/2017 Sb.“). Podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb.
citujeme „Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2
nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li
oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov,
(+420) 267 123 414, miroslav.votocek@mzp. cz

Vzhledem k výše uvedenému ministerstvo sdělujeme, že v souladu s čl. II bodem 3 přechodných
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. tímto u k o n č u j e proces posuzování vlivů záměru
„Dobývací prostor Litoměřice, na výhradním ložisku Želetice (ev. č. B 3002000) – těžba
štěrkopísků“ na životní prostředí.
Informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese: www.cenia.cz pod kódem OV4014.

Ing. Miroslav L i b e c a j t
ředitel odboru výkonu
státní správy IV
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Rozdělovník k č.j. ENV/2018/7465, ENV/2018/7465
Oznamovatel:
1/

POSIDONIA, RNDr. Stanislav Staněk, Na sídlišti 820, 793 76 Zlaté Hory

Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

3

Město Litoměřice, k rukám starosty, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

4/

Město Terezín, k rukám starosty, Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín

Dotčené správní úřady:
5/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

6/

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

7/

KHS, územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 01 Litoměřice

8/

ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07Ústí nad Labem

9/

OBÚ Most, U města Chersonu 1429, 434 01 Most

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
10/

odbor ochrany ovzduší

11/

odbor ochrany vod

12/

odbor geologie

13/

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny

14/

odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Zpracovatel dokumentace:
15/

Ing. Iva Loukotková, EKOLINE, Ondříčkova 1960/2, 400 11 Ústí n.L.

Na vědomí:
16/
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MŽP, OPVŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

