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Sdělení ve věci ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona  

č. 100/2001 Sb. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 

dle § 22 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 obdržel dne 2.12.2011 žádost Obce Potůčky, člena Svazku obcí Bystřice, Potůčky 58, 

362 38 Potůčky, oznamovatele záměru „Společný turistický prostor svazek obcí Bystřice – 

Johanngeorgenstadt, stavební část SO 110 Turistické parkoviště Bludná“, o ukončení 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem pro ukončení procesu jsou nové 

skutečnosti, které nebyly při zpracování oznámení záměru známy. 

Sdělujeme Vám tímto, že jsme jako příslušný úřad v souladu s § 23 odst. 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí proces posuzování vlivů záměru „Společný turistický 

prostor svazek obcí Bystřice – Johanngeorgenstadt, stavební část SO 110 Turistické 

parkoviště Bludná“ ukončili. 

Obec Potůčky, jako dotčenou obec, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění 

informace o ukončení procesu posuzování na úředních deskách a nejméně ještě jedním 

v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme 

v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení 

informace o oznámení na úřední desce. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Dle rozdělovníku 
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Rozdělovník: 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary 

2) Obec Potůčky, Potůčky 58, 362 38  Potůčky 

 

Oznamovatel: 

Svazek obcí Bystřice, T.G.M. 1, 362 36 Pernink 
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