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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle 

§ 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) oznamuje, že dle bodu 3 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., 

kterým byl novelizován zákon, ukončuje proces posuzování vlivů záměru 

„Krematorium pro domácí zvířata – Hýskov“ 

na životní prostředí, který byl zařazen pod bod II/10.2 kategorie II přílohy č. 1 zákona, ve znění 

účinném v době vydání odůvodněného písemného závěru. 

Oznamovatel záměru je Nicole Seidl, Pražská 87, 266 01 Beroun 3. 

 

K záměru byla předložena dokumentace vlivů na životní prostředí, kterou příslušný úřad vrátil 

k doplnění, vyjádřením pod č. j. 081134/2015/KUSK ze dne 5. 6. 2015. Doplněnou dokumentaci 

vlivů na životní prostředí oznamovatel záměru dosud nepředložil. 

Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon. Podle čl. II bodu 3 

přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li 

oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad ukončuje proces posuzování vlivů na životní prostředí 

výše uvedeného záměru. 

Informace o ukončení je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA – 

http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru STC1762. 

Krajský úřad upozorňuje, že v případě neodstoupení od úmyslu záměr realizovat, je nutné postupovat 

v souladu se zákonem. 

 

   

V Praze dne: 24. 2. 2021 dle rozdělovníku 
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Ukončení posuzování vlivů záměru „Krematorium pro domácí zvířata – Hýskov“ na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
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Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.: 027023/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Obec Hýskov, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov  

Na vědomí: 

2. MěÚ Beroun, Stavební úřad, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum                                                                                                  

3. Nicole Seidl, Pražská 87, 266 01 Beroun 3 


