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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů – ukončení zjišťovacího řízení  

 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní orgán 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 písemný 
závěr zjišťovacího řízení vedeného podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru 
oznamovatele KONTAKT – služby motoristům, spol. s.r.o., se sídlem Svobodova 2050, 511 01 
Trutnov, IČ: 455 38 514, zastoupeného na základě plné moci společností Projekční kancelář 
Žižkov s.r.o., se sídlem Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 275 44 524: 

Čerpací stanice PHM KONTAKT, Česká Třebová 

Město Česká Třebová a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme o 
zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách podle ust. § 16 odst. 3 
zákona, doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Město Česká Třebová žádáme o zveřejnění ještě 
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk, rozhlasové vysílání, kabelová 
televize apod.)  Zároveň žádáme Město Česká Třebová o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a 
sejmutí závěru zjišťovacího řízení našemu úřadu.  



 

  Ing. Josef  Hejduk 
      vedoucí odboru  
v z. Ing. Lubomír Felcman 

vedoucí oddělení integrované prevence 
 
      
 

                                                                                                                                                                                                      
Příloha:  
Závěr zjišťovacího řízení  
 
Obdrží: 
1. Město Česká Třebová 
2. Pardubický kraj 
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