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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – předání dokumentace záměru „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“
Jako věcně a místně příslušný úřad jsme Vám v souladu s postupem dle ustanovení § 8 odst. 1 a 2
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále
možno též „zákon“) zaslali dne 15.9.2017 pod č.j.: KULK 68858/2017 dokumentaci podle přílohy
č. 4 zákona týkající se záměru „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ k vyjádření vašeho
stanoviska.
Od 1.11.2017 nabývá účinnosti zákon 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 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, který kromě jiného upravuje
rozsah a strukturu dokumentace.
Z těchto důvodů vás žádáme o zaslání výše zmíněné dokumentace zpět, aby ji mohl
oznamovatel nechat přepracovat dle novely zákona. Přepracovanou dokumentaci vám znovu
rozešleme k vyjádření.

S pozdravem
Dne 15.9.2017 byla tato dokumentace rozeslána a zveřejněna na úředních deskách. Od 1.11.2017
nabyl účinnosti zákon 326/2017 Sb., kterým se změnil zákon, který kromě jiného upravil i rozsah a
strukturu dokumentace. Z těchto důvodů byla dokumentace stažena zpět, k přepracování dle novely
zákona oznamovatelem. Přepracovanou dokumentaci nyní vám znovu rozesíláme k vyjádření.
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Dotčené správní úřady:
1. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Jablonec nad Nisou
2. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
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Na vědomí:
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