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Sdělení o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru 
„Výstavba bioplynové stanice Zbůch“ 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 Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), 
jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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 (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“), zahájil dopisem ze dne 2. 7. 2008 pod č.j.: ŽP/8177/08 
zjišťovací řízení k záměru „Výstavba bioplynové stanice Zbůch“ a následně vydal dne 
29. 7. 2008 pod č. j.: ŽP/9272/08 závěr zjišťovacího řízení, resp. odůvodněný písemný 
závěr s tím, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle 
zákona a zároveň stanovil požadavky na upřesnění informací, které je vhodné uvést 
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Tuto dokumentaci oznamovatel 
záměru krajskému úřadu dosud nepředložil.
Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 100/2001 Sb. (dále jen „zákon č. 326/2017 Sb.“). Podle čl. II bodu 5 přechodných 
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více 
než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování 
ukončí.
Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že v souladu s čl. II bodem 5 
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. závěr zjišťovacího řízení vydaný pod 
č.j.: ŽP/9272/08 ze dne 29. 7. 2008 pozbyl platnosti dne 1. 11. 2017 a krajský úřad, 
jako příslušný úřad, tímto ukončuje posuzování vlivů výše uvedeného záměru 
na životní prostředí. 
Informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese: (http://www.cenia.cz/EIA) 
pod kódem PLK1326.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/3206/18

Dotčené územní samosprávné celky:
1)  Plzeňský kraj, Škroupova 18,  306 13 Plzeň 

2) Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch    

Dotčené správní úřady:
3) Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Škroupova 18, 306 13  Plzeň
4) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 

301 00  Plzeň
5) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Klatovská tř. 48, 

301 22  Plzeň
6) MěÚ Nýřany, odbor ŽP, Americká 39, 306 06 Plzeň

Oznamovatel:
7) PEBRA, spol. s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 16 Plzeň

Na vědomí:
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10  Praha 10
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