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Sdělení ve věci ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 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 Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 

dle § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí obdržel dne 14. 5. 2019  

od oznamovatele Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb žádost  

o ukončení posuzování vlivů záměru „Příprava území pro budoucí zástavbu RD a BD, 

kasárna Zlatý vrch, Cheb“ na životní prostředí. 

Oznamovatel od realizace záměru tak, jak je popsán v předloženém oznámení, ustoupil.  

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

o posuzování vlivů na životní prostředí proces posuzování vlivů záměru „Příprava území pro 

budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb“ ukončili.  

Město Cheb, jako dotčený územní samosprávný celek, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění informace o ukončení procesu posuzování 

na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání písemného 

vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno 

elektronicky na emailovou adresu: adela.soukupova@kr-karlovarsky.cz. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Regina Martincová, v. r. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

Dle rozdělovníku 
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Rozdělovník: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

 Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

 Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

 Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644,  

400 07 Ústí nad Labem 

Na vědomí: 

 Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

 

 

 

 


