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Sdělení k záměru „Prodejna  Starý Plzenec“ 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 „krajský úřad“), 
jako příslušný správní 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 o  posuzování vlivů na  životní prostředí“), obdržel dne 10. 11. 2014 
oznámení podlimitního záměru „Prodejna  Starý Plzenec“. 

Oznamovatel: W+K invest s.r.o., Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je výstavba prodejny o ploše 1 310 

m2 na místě stávající prodejny, která bude před výstavbou odstraněna. Součástí 
bude i vybudování parkovacích stání o celkové kapacitě 48 osobních automobilů. 

Záměr je situován v k.ú. Starý Plzenec, p.č. 125/1, 123/1, 123/2, 123/4, 123/15, 
123/16, st. p.č. 1388, 2146 a 2136/1. 

K záměru „Prodejna  Starý Plzenec“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor 

životního prostředí jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný 
dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, dne 17.10.2014 pod č. j.: ŽP/10518/14 stanovisko dle § 45i odst. 1 
zákona, se závěrem, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

Záměr „Prodejna  Starý Plzenec“ je podlimitní záměr k bodu 10.6, kategorie II, 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze 
č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr 
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá 
zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona. 
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Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení dle zvláštních předpisů. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mgr. Jaroslav Nálevka 
vedoucí oddělení IPPC + EIA 
 
podepsáno elektronicky 

 
   
 


		2014-11-12T13:12:04+0100




