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Věc: Logistické centrum - překladiště minerálních olejů  - ukončení posuzování vlivů 
na životní prostředí podle zákona podle 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). 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 
dle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., rozeslal dopisem č. j. 3503/ZPZ/2017, 
JID: 146471/2017/KUUK ze dne 12. 9. 2017 dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru 
„Logistické centrum - překladiště minerálních olejů“. Zveřejnění informace o 
dokumentaci na úřední desce krajského úřadu bylo provedeno dne 18. 11. 2014. Na základě 
došlých vyjádření, novele zákona (zákon č. 326/2017 Sb. – nové náležitosti přílohy č. 4) 
vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí a doporučení zpracovatele posudku byla dokumentace vrácena k doplnění 
dopisem ze dne 22. 11. 2017 pod JID: 188019/2017/KUUK. Informace o vrácení 
dokumentace k doplnění byla zveřejněna dne 23. 11. 2017. Doplnění dokumentace dle 
požadavků tohoto dopisu příslušnému úřadu dosud nebylo předloženo. 

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 2 přechodných 
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se 
nemění. V § 8 odst. 5 zákona je uvedeno, že není-li doplněná nebo přepracovaná 
dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace (23. 11. 2017), 
příslušný úřad posuzování ukončí.  

Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že v souladu s čl. II bodem 2 přechodných 
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., a v souladu s § 8 odst. 5 zákona Krajský úřad 
Ústeckého kraje, jako příslušný úřad, tímto ukončuje posuzování vlivů výše uvedeného 
záměru na životní prostředí.  

Informace o řízení a kompletní podklady jsou k dispozici na internetové adrese: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1031. 

 
 

 
Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje  
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Rozdělovník k č. j.: KUUK/043242/2021  

Oznamovatel: 

1) Jiří Pazderský, Za Kolonkou 437/28, 568 02 Svitavy (pověřený zástupce oznamovatele)  

Dotčené územní samosprávné celky: 

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

3) Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Dotčené správní úřady: 

4) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 401 
00 Ústí nad Labem   

5) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a územního plánování (památková péče), 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem   

6) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem                         

7) KHS ÚK se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,400 01Ústí nad Labem  

8) AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správy CHKO České středohoří, 
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice  

Na vědomí: 

9) Městský obvod Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov 

10) RNDr. Jiří Starý, Jizerská 2945/61, 400 11 Ústí nad Labem   
(zpracovatel      dokumentace – doručení: jiristary@atlas.cz) 

11) RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice     
(zpracovatel posudku – doručení: tom.bajer@centrum.cz)       
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