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Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I. etapa těžby na výhradním
ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín
- ukončení posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 č. 100/2001 Sb.“)
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (dále jen „MŽP,
OVSS VIII“) jako příslušný úřad zahájilo dne 28. 7. 2006 pod č. j. 570/1851/I/06/Ku
zjišťovací řízení k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I. etapa
těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín“ a následně vydalo dne 31. 8. 2006
závěr zjišťovacího řízení, resp. odůvodněný písemný závěr, pod č. j. 570/1851/06/Ku
s požadavkem na upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí. Tuto dokumentaci oznamovatel záměru MŽP, OVSS VIII,
dosud 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 5 přechodných ustanovení zákona
č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.
Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že v souladu s čl. II bodem 5 přechodných
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. výše uvedený závěr zjišťovacího řízení č. j.
570/1851/06/Ku ze dne 31. 8. 2006 pozbyl dne 1. 11. 2017 platnosti a MŽP, OVSS VIII,
tímto ukončuje posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí.

Bc. Ing. František O n d r á š
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Rozdělovník k č. j.: MZP/2017/570/1175
Dotčené územní samosprávné celky:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Obec Olšany, č. p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc,
Tovární 41, 772 00 Olomouc
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
1598/18, 702 00 Ostrava
Oznamovatel:
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá

Odbory MŽP:
-

odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
odbor geologie
odbor odpadů
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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