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Gillarová, DiS./204 

27.1.2012 

 
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 

9.12.2011 žádost Města Aš, oznamovatele záměru „Areál odpadového hospodářství města Aš včetně 

sběrného dvora“, o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 25.1.2012 byly 

oznamovatelem uhrazeny náklady spojené s procesem posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje. 

Důvodem pro ukončení procesu jsou nové skutečnosti, které vyplynuly během procesu posuzování 

záměru na životní prostředí; oznamovatel upřesnil, že autovraky nebudou ve sběrném dvoře 

zpracovávány, jak bylo původně v oznámení a v dokumentaci uvedeno. Vzhledem k výše uvedené 

skutečnosti odpadl důvod posuzování záměru. 

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 „Areál odpadového hospodářství města Aš 

včetně sběrného dvora“ ukončili. 

Oznamovatele upozorňujeme na skutečnost, že musí dodržet v rámci provozu sběrného dvora způsob 

nakládání s nebezpečnými odpady tak, aby nenaplňoval dikci zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí; tzn., že zde nebude docházet k využívání odpadů dle kódů R1 až R12 přílohy č. 3 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“) ani k odstraňování dle kódů odpadů D1 až D14 přílohy č. 4 zákona o odpadech. 

Město Aš, 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 
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