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„Školící středisko řidičů Troubsko“, k. ú. Troubsko, okr. Brno-venkov – ukončení procesu 
posuzování záměru dle 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. 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní 
úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) 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“), zahájil dopisem č. j. JMK 68178/2011 
ze dne 16.05.2011 zjišťovací řízení k záměru „Školící středisko řidičů Troubsko“, k. ú. Troubsko,  
okr. Brno-venkov (dále jen „záměr“), jehož oznamovatelem je SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.,  
IČ 46968822. 

Krajský úřad následně vydal pod č. j. JMK 86818/2011 ze dne 17.06.2011 závěr zjišťovacího řízení, 
resp. odůvodněný písemný závěr, v tom smyslu, že záměr bude dále posuzován ve smyslu zákona.  

Dokumentaci záměru však oznamovatel krajskému úřadu 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 krajský úřad sděluje, že v souladu s čl. II bodem 5 přechodných 
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. výše uvedený závěr zjišťovacího řízení č. j. JMK 86818/2011 ze 
dne 17.06.2011 pozbyl dne 01. 11. 2017 platnosti a krajský úřad tímto ukončuje posuzování vlivů 
výše uvedeného záměru na životní prostředí.  
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vedoucí oddělení 
posuzování vlivů na životní prostředí 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana 

Váš dopis zn.:   
 
 
 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 1765/2018 
Sp. zn.: S-JMK 65471/2011 OŽP/Bd 
Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana 
Telefon: 541 652 636 
Datum:  04.01.2018 
   

 

otisk razítka 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/


2/2 

Rozdělovník: 

Oznamovatel 

• SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Palackého třída 768/12, Brno 612 00 – DS 

 

Dotčené územní samosprávné celky a správní orgány  

• Obec Troubsko, k rukám starostky, Zámecká  150/8, 664 41 Troubsko – DS 

• Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

• Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná  9/2, 656 70 Brno – DS 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 

Brno – DS 

• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  
– DS 

• Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice – DS 

 

 

 

 


