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KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

Pardubického kraje 
 

odbor životního prostředí a zemědělství 

 
     

Váš dopis zn.:       
Ze dne:   14. 10. 2010 
Sp.  značka:     SpKrÚ 75323/2010/OŽPZ/2 
Číslo jednací:   KrÚ 76246/2010/OŽPZ/JI 
Vyřizuje:   Ing. Věra Jiříčková  
Telefon:   466 026 355 
E-mail:              vera.jirickova@pardubickykraj.cz  
Fax:                  466 026 392 
Datum:   19. 10. 2010 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí –  zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), Vám zasílá 
oznámení záměru Karla Kopisty, Úhřetice 24, 538 32 Úhřetice, IČ 45973571: 

„Podniková čerpací stanice PHM“ 

podle § 6, odst. 6 zákona a sdělujeme Vám, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 
podle § 7 zákona. Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie II, bodu 10.4 
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů 
v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 
100t. 

Obec Úhřetice a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní ve smyslu 
§ 16 zákona informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na svých 
úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Úhřetice žádáme o písemné 
vyrozumění o dni vyvěšení této informace.  

Územní samosprávné celky žádáme o zveřejnění informace ještě nejméně jedním, v dotčeném 
území obvyklým způsobem (např. místní tisk, rozhlasové vysílání, kabelová televize apod.)  

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec a kraj) a dotčené správní úřady ve smyslu 
ust. § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení.  

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i 
doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen 
zvýšený důraz (ust. § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány 
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 
k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na povinnosti vyplývající 
z platných právních předpisů. 
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Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do oznámení nahlédnout, činit výpisy a kopie u odboru 
životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a to v úřední dny 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny po telefonické dohodě. 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK499. Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední 
desce Pardubického kraje je 21. 10. 2010, viz internetové stránky Pardubického kraje 
(www.pardubickykraj.cz).  

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Pardubického kraje do 20 
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu. 

Závěrem připomínáme, že k vyjádřením zaslaným po uvedené lhůtě nemusí dle znění § 6 
odstavce 7 zákona příslušný úřad přihlížet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Josef  H E J D U K 

 vedoucí odboru  

                                                                                    Ing. Lubomír Felcman 
                                                                                              v zastoupení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  kopie oznámení 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění: 
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Obdrží: 

Oznamovatel (bez oznámení): 

1. Karel Kopista, Úhřetice 24, 538 32 Úhřetice, zastoupený Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 
530 02 Pardubice 

 Dotčené územní samosprávné celky (včetně oznámení): 

2.  Obec Úhřetice 

3.  Pardubický kraj 

Dotčené správní úřady (včetně oznámení): 

4.  Obecní úřad Úhřetice (oznámení viz obec Úhřetice) 

5.  Městský úřad Chrudim 

6.  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Chrudim 

7.  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

8.  Krajský úřad Pardubického kraje 

Na vědomí: 

9.  Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 
Praha 10-Vršovice (včetně oznámení) 

10. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (bez oznámení) 
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