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Puchmayerova 596/10 
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Číslo jednací:  KUUK/054609/2020 
Vyřizuje/linka:  Ing. Jan Koutecký/970 
Počet listů/příloh:  6/0 
  

 
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA 

K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

(vydaného pod č. j. 288/ZPZ/2013 dne 14. 8. 2013 (dále jen „stanovisko“)) 

 
podle § 9a odst. 4 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“) 

 
Identifikační údaje: 
 
Název záměru: 

K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměrem je rekultivace území o rozloze 31,8 ha. Vybudování násypového tělesa je 
uvažováno ve dvou variantách:   

- na výškovou úroveň 187 m n. m. s použitím 1 765 905 m3 rekultivačních materiálů a s 
překrytím vrstvou zeminy o mocnosti 0,8 m s použitím 259 848 m3 zeminy nebo   

- na výškovou úroveň 193 m n. m. s použitím 1 772 829 m3 rekultivačních materiálů a s 
překrytím vrstvou zeminy o mocnosti 0,8 m s použitím 260 790 m3 zeminy.  

K rekultivaci bude využíváno především vhodných rekultivačních materiálů, tj. vedlejších 
energetických produktů - certifikovaných výrobků teplárny (granulát aditivovaný do výsypek 
povrchových dolů typ TTR-G2-EP; škvára pro násypy, zásypy a posypy v pozemním 
stavitelství typ TTR-NZP-RK; stabilizát  pro násypy a zásypy v zemních stavbách typ TÚ-ST-
ZS; popílkový granulát pro násypy a zásypy v zemních stavbách typ TÚ-PG-ZS; 
redeponovaná směs neaktivního popílku a strusky z odkaliště výrobce typ TÚ-RS-PS). Při 
budování násypového tělesa je variantně uvažováno s navážením přebytečné zeminy a 
hlušiny z okolních staveb s tím, že tyto materiály budou sendvičově prokládány vrstvami 
škváry pro násypy, zásypy a posypy v pozemním stavitelství.   Povrchové odvodnění 
rekultivovaných ploch je řešeno jako gravitační pomocí 4 obvodových otevřených retenčních 
příkopů. Voda ze západního příkopu s délkou 923 m a východního příkopu s délkou 838 m 
bude svedena do jihovýchodního cípu odvodňovaného území, odkud bude dále svedena do 
svodného příkopu s délkou 496 m podél náspu železniční trati, do kterého bude rovněž 
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svedena voda ze severního příkopu s délkou 208 m. Svodný příkop bude zaústěn do nového 
propustku s délkou 67 m pod náspem železniční trati, který bude přebytečné srážkové 
povrchové vody odvádět stávajícím systémem příkopů východním směrem do Ždírnického 
potoka. Rekultivace bude prováděna po etapách s perspektivou cca 15 let. 

Umístění záměru: kraj:    Ústecký 
 obec:   Ústí nad Labem 

k. ú.:    Předlice 

Oznamovatel: Teplárna Trmice, a.s., Edisonova 453, 400 04 Trmice  
  (IČ: 28707052)         

Záměr „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ naplňuje dikci bodu 1.3 
„Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, 
závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 
10 do 50 ha“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (ve znění účinném ke dni vydání stanoviska 
EIA). Dle § 9a odst. 4 zákona byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska k 
posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí s platností na 5 let pod 
č. j. 288/ZPZ/2013, vydaného dne 14. 8. 2013. Dle bodu 6., Čl. II Přechodných ustanovení 
zákona č. 326/2017 Sb., je platnost stanoviska prodloužena na 7 let do tj. 14. 8. 2020. 
Žádost zplnomocněného zástupce oznamovatele záměru o prodloužení platnosti stanoviska 
byla ještě v době platnosti vydaného stanoviska dne 25. 3. 2020 doručena Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje. K podané žádosti byl přiložen písemný podklad, obsahující popis 
aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání 
stanoviska (RNDr. Jiří Starý, 2/2020). Na základě předložené žádosti o prodloužení 
stanoviska dospěl Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad podle § 22 zákona k 
závěru, že u záměru 

 
„K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ 

 
nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, 
v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní 
prostředí a platnost stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, 
vydaného pod č. j. 288/ZPZ/2013, ze dne 14. 8. 2013, se prodlužuje o 5 let, tj. do 
14. 8. 2025.  

ODŮVODNĚNÍ 
 

V rámci žádosti o prodloužení platnosti stanoviska byl v souladu s § 9 odst. 4 zákona 
předložen dokument s názvem „Posouzení změn podmínek v dotčeném území nebo 
poznatků a metod posuzování pro účely prodloužení platnosti stanoviska podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ zpracovaný RNDr. Jiřím Starým ze 
společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o., v únoru 2020. Tento dokument byl vypracován na 
základě požadavků metodického sdělení Ministerstva životního prostředí k obsahu žádostí o 
prodloužení platnosti stanovisek EIA. (č. j. MZP/2018/710/2837 ze dne 13. 9. 2018). Podklad 
je rozdělen na dílčí části, které ověřitelně popisují změny v technickém řešení záměru, 
změny jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území, včetně revizí podkladových 
studií (rozptylové studie, hydrogeologického průzkumu, biologického průzkumu a posouzení 
vlivů na veřejné zdraví) a změny v poznatcích a metodách posuzování z hlediska 
jednotlivých složek. 

Popis změn v dotčeném území:  

Obyvatelstvo – nejbližším územím s koncentrovanou zástavbou v okolí záměru je místní část 
Předlice spadající pod městský obvod Ústí nad Labem-město, kde bylo v roce 2011 
evidováno 1 776 obyvatel (ČSÚ). Dle srovnání mapových podkladů nedošlo v tomto území 
k výstavbě nových obytných objektů, které by se nacházely v menší vzdálenosti od záměru 
než je vzdálenost výpočtových bodů použitých při procesu posuzování vlivů záměru na 
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životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci aktualizace studie vlivů na veřejné zdraví 
(RNDr. Marcela Zambojová, 6/2018) byl posouzen vliv provozu řešeného záměru včetně 
navazující automobilové dopravy na hlukovou a imisní situaci v řešené lokalitě. Pro 
posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem revize 
Rozptylové studie (Ing. Martin Vejr, 4/2018).  Dle výsledků revidovaných výpočtů nedojde k 
navýšení ročních imisí, které by způsobilo u exponované populace takové zhoršení průběhu 
nemocí, které by si vyžádalo hospitalizace v rámci celého roku či incidenci nových případů 
bronchitis. Příspěvky průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 nezpůsobí významné zvýšení 
zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Obdobně je tomu u dalších sledovaných škodlivin 
(oxidy dusíku, benzen a benzo(a)pyren). Z pohledu vlivů na akustickou situaci se hlukové 
hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly prokázány vážné kardiovaskulární účinky, v 
řešené lokalitě nepředpokládají. V noční době nebude posuzovaný záměr provozován, 
případné dopady na rušení spánku změněnými nočními hladinami hluku tudíž nelze 
očekávat. Vliv na obyvatelstvo tedy bude dle podkladu pro prodloužení platnosti stanoviska 
srovnatelný s posouzeným stavem v dokumentaci EIA. 

Hluk - hluková studie, provedená v rámci Dokumentace EIA (Ing. Jana Barillová, 8/2012) 
hodnotila hlukovou situaci v několika variantách. Výpočty byly provedeny pro nejhorší možné 
varianty, které mohou z hlediska hluku nastat ve vztahu k nejblíže situované obytné 
zástavbě. Výsledky celkových hlukových hladin, vypočítané v místech reprezentujících 
nejbližší obytnou zástavbu v Předlicích a Trmicích, se pohybují v nulové variantě v rozmezí 
47,4 až 53,5 dB, v jednotlivých aktivních variantách se pak pohybují v rozpětí 47,6 až 54,2 
dB. Jedná se tak o změnu akustické situace, která je považována za nevýznamnou (do 0,7 
dB).  Vzhledem k tomu, že není známo, že by při terénních úpravách a rekultivaci byly užity 
jiné stroje a zařízení či jiné intenzity navazující dopravy než je uvedeno a počítáno s nimi ve 
zpracované hlukové studii, jsou výsledné hodnoty i nadále platné. Nadále jsou také platná 
navržená obecná protihluková opatření uvedená v kapitole 10 této hlukové studie, která byla 
převzata do podmínek stanoviska. 

Ovzduší a klima – pro účely ověření závěrů rozptylové studie byla zpracována její revize 
(Ing. Martin Vejr, 4/2018). Studie je řešena jako samostatný příspěvek rekultivačních prací ke 
stávajícím imisním koncentracím v zájmové oblasti. Jsou hodnoceny relevantní znečišťující 
látky emitované při manipulaci se zeminami a ze spalovacích motorů těžební mechanizace, 
tj. suspendované částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý), benzen 
a benzo(a)pyren. Ve studii je dále zohledněno variantní navážení popílkového stabilizátu 
popř. popílkového aglomerátu z teplárny Trmice (dvě varianty po místních komunikacích na 
rekultivovanou plochu Dolu 5. května a jedna zcela mimo zájmovou lokalitu po dálnici na 
úložiště skládky ve Všebořicích – Podhoří).  
Stávající imisní situace je v předmětné lokalitě hodnocena dle pětiletých průměrů z let 2012 
– 2016 ve čtverečné síti 1 x 1 km (CHMi). Imisní pozadí dle těchto map je následující: NO2 
(roční) 24 - 26  μg/m3, PM10 (roční) 25 - 27 μg/m3, PM10 (denní) 45 - 48 μg/m3, PM2,5 18 - 20 
μg/m3, benzen 1,3 – 1,5 μg/m3 a benzo(a)pyren  0,9 – 1,1 ng/m3. Tyto hodnoty jsou oproti 
současným aktuálním 5letým průměrům za období 2013 - 2018 prakticky na stejné úrovni. 
Imisní limity uvedených škodlivin nejsou překračovány vyjma imisního limitu pro 
benzo(a)pyren. Jeho limitní hodnota 1 ng/m3 je v některých částech území mírně překročena. 
Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší 
v ČR. V roce 2016 překročily roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu imisní limit 
(1 ng.m-3) na téměř 71 % stanic. V celorepublikovém průměru je úroveň této škodliviny 
dlouhodobě nadlimitní, a to přibližně dvojnásobně. Nejvyšší koncentrace benzo(a)pyrenu 
byly naměřeny v roce 2006 (více než trojnásobné překročení hodnoty imisního limitu) v 
důsledku zhoršených meteorologických a rozptylových podmínek. Od roku 2007 koncentrace 
benzo(a)pyrenu kolísaly a nevykazovaly výrazný trend. Je rovněž nutné dodat, že 
nejvýznamnějším zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je nedokonalé spalování pevných paliv v 
kotlích nižších výkonů, především v domácích topeništích. Vzhledem ke skutečnosti, že k 
hygienickému limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu se dle § 12 odst. 1 
zákona č. 201/2012 Sb., pouze přihlíží, je tato změna hodnocena jako nevýznamná. Imisní 
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příspěvky záměru jsou u NO2 (roční) 0,01 – 0,025 μg/m3, PM10 (roční) 0,085 – 0,25 μg/m3, 
PM10 (denní) 10 – 16,7 μg/m3, PM2,5 0,085 – 0,25 μg/m3, benzen 0,0002 – 0,0007 μg/m3 a 
benzo(a)pyren 0,0008 – 0,0022 ng/m3. 
Vypočtené imisní příspěvky ke krátkodobým i průměrným ročním imisím sledovaných 
relevantních škodlivin nezpůsobí spolu s pozaďovými koncentracemi překračování 
příslušných imisních limitů. Poměrně velké vypočtené nejvyšší denní imise PM10 jsou 
způsobeny zejména sekundární prašností při manipulaci s rekultivačními materiály a pojezdu 
vozidel po rekultivované ploše a na příjezdových komunikacích. Statistická četnost 
překročení denního příspěvku 2 µg/m3 PM10 během kalendářního roku je však v referenčních 
bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby vypočtena v řádu jednotek dnů za rok, což 
se jeví jako přijatelné. 
Z hlediska změn klimatu na území Ústeckého kraje nedošlo v období od roku 2011 až 2018 k 
významným změnám průměrných srážkových úhrnů. Průměrná roční územní teplota v kraji 
byla v roce 2018 ve srovnání s rokem 2011 o několik desetin stupně vyšší. Z hlediska vlivů 
na ovzduší a klima se nejedná o změny podmínek v dotčeném území, které by mohly 
generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 

Fauna, flóra a ekosystémy – pro potřeby aktualizace údajů o stavu flóry byl v jarním aspektu 
roku 2018 proveden základní botanický průzkum a determinace přítomných druhů vyšších 
rostlin na vymezeném území lokality o celkové ploše cca 30 ha. Dle sumarizace není žádný 
druh v kategorii zvláště chráněných druhů rostlin. V tomto území nebyl rovněž zaznamenán 
výskyt prioritního evropsky významného stanoviště podle Směrnice č. 92/43/ES. Dle popisu 
aktuálního stavu území se jedná z velké části o plochu aktivní výsypky, na jejímž okraji se 
vyskytují náletové dřeviny s převahou břízy, osiky a akátu, bezu černého a šípku. V bylinném 
patře převažuje expanzivní třtina křovištní. Jediným přírodním biotopem jsou malé fragmenty 
drobných tůněk na severním úpatí svahu u komunikace, které vznikají v odvodňovacím 
kanále. Jedná se však o fragmenty s nízkou reprezentativností a zachovalostí, které se 
vyskytují v každé zvodnělé depresi při jejím zazemňování. 
Aktualizace průzkumu zoologické části z roku 2018 zaznamenala 39 druhů obratlovců, z 
toho 32 druhů ptáků, 5 druhů savců, žádný druh obojživelníka a 2 druhy plazů. Menší počet 
zjištěných druhů lze vysvětlit tím, že průzkum v roce 2011 byl prováděn po celou vegetační 
dobu, zatímco průzkum v roce 2018 pouze v jarním aspektu. Lze konstatovat, že biotopy v 
okolí navážky jsou stabilizované, s výskytem řady zvláště chráněných druhů, které zde 
prosperují a jejich populace jsou vitální a reprodukující. Nacházejí se zde 3 zástupci zvláště 
chráněného rodu Formica, z nichž u jednoho druhu Formica fusca se nepodařilo dosud 
nalézt kolonii. Byly zde pouze zachycené dělnice v zemních pastech. Druh Formica 
cunicularia má 2 kolonie v hliněných kupkách na kraji prostoru vykáceného pod VVN a 
Formica rufa má poměrně silnou kolonii v kupě z hrubého rostlinného materiálu v pruhu pod 
VVN. V rámci záměru je nejproblematičtější plocha na SZ území (nový prostor pro umístění 
mezideponie zeminy), která se nachází v ornitologicky nejcennějších partiích. Pro zachování 
tohoto cenného biotopu jsou obecně stanovena opatření v rámci stanoviska. Další specifická 
opatření lze očekávat z řízení o výjimkách ze zákazů pro zvláště chráněné druhy. Na 
základě dosavadního pozorování lze celý prostor v současném stavu označit jako zčásti 
ruderální neobdělávanou volnou plochu a zčásti sukcesní plochu osídlenou náletovými 
dřevinami. Většina plochy je negativně ovlivněna odstraněním dřevin (včetně keřového 
patra) pod vedením VVN. Části plochy s dřevinami na sebe vážou naprostou většinu 
biodiverzity obratlovců i bezobratlých. Vzhledem k tomu, že se do porostů nebude nijak 
zasahovat, není nutné stanovovat jiná ochranná či kompenzační opatření.  
Z pohledu územních systémů ekologické stability nedošlo v řešeném území k vyhlášení 
nových prvků, nových zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, lokalit 
soustavy NATURA2000 ani nebylo vymezeno nové chráněné ložiskové území. Zásah 
záměru v rámci ÚSES a zvláště chráněných území se proto nemění.  

Povrchové a podzemní vody – z hlediska vlivů na kvalitu podzemní vody je prováděn v 
oblasti bývalého dolu 5. května dlouhodobý kvalitativní monitoring. Jsou sledovány ukazatele 
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v rozsahu dle požadavků vydaných v závazných správních rozhodnutích vodoprávních 
orgánů a nově v místě rekultivace skládky podle podmínek uvedených ve změně 
integrovaného povolení č. 18, č. j.: 3335/ZPZ/2014/IP-106/Z18/Rc ze dne 21. 4. 2015. 
Součástí podkladu pro prodloužení platnosti stanoviska je závěrečná zpráva, která shrnuje 
výsledky aktuálního hydrochemického monitoringu z roku 2018. Výsledky monitoringu 
prováděného v letech 2010 - 2018 ukazují, že celková kontaminační situace v místě 
rekultivované skládky je v posledních letech příznivá, v čase vyrovnaná a stabilní (podzemní 
voda není významně znečištěna), a že nedochází k postupnému nebo dokonce skokovému 
zhoršovaní kvality podzemní vody, např. v důsledku vyluhování ukládaných certifikovaných 
výrobků. U většiny stanovovaných ukazatelů bylo zaznamenáno pouze mírné kolísaní 
zjištěných obsahů v přijatelných mezích. Provedené monitorovací práce, resp. získané 
výsledky laboratorních analýz v etapě 11/2018 neprokázaly významné zhoršení kvality 
podzemní vody v místě prováděné rekultivace a jeho okolí, které by mohlo být dáváno do 
souvislosti s deponovanými certifikovanými výrobky. Všechny pozorovací vrty 
monitorovacího systému skládky jsou funkční a provozuschopné. Výše uvedené závěry lze 
aplikovat také ve vztahu k povrchovým vodám, které budou odtékat z prostoru násypového 
tělesa a následně budou svedeny odvodňovacími příkopy do Ždírnického potoka. Kvalita 
povrchových vod nebude vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru nijak ovlivněna. Vývoj 
hladiny podzemních vod v podloží záměru dokazuje relativní ustálení hydraulických poměrů 
v mělké zvodni v podloží lokality záměru. Současně došlo k vybudování dalšího 
monitorovacího vrtu v západním předpolí bývalého dolu 5. května, dle podmínky č. 5 
stanoviska pro fázi přípravy stavby. Z hlediska vlivů záměru na vody a navržených 
minimalizačních a ochranných opatření jsou všechny uvedené závěry platné i v současnosti. 

Půda - z hlediska ochrany půdy a lesních pozemků lze konstatovat, že nedošlo ke změnám 
dotčeného zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr 
bude prováděn z malé části na pozemku zemědělského půdního fondu – pozemek p. č. 
1018/1 (trvalý travní porost) s kódem BPEJ 11901 (III. třída ochrany). Zpřesněná bilance 
bude vytvořena v dalších stupních projektové dokumentace. Pozemky určené k realizaci 
záměru budou po provedení záměru navráceny jejich vlastníkům a bude na nich podpořena 
přirozená sukcese s výsadbou dřevin a keřů za účelem vzniku okolní přírodě blízkých 
biotopů. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje - realizace ani provozování záměru nenarušuje žádné 
ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové území. Oproti dokumentaci EIA nedošlo 
v této oblasti k žádným změnám. V dotčeném území nedošlo k vyhlášení sesuvných území 
ani nebyly evidovány staré ekologické zátěže. 

Krajinný ráz - z hlediska krajinného rázu lze konstatovat, že v rámci dotčeného území a jeho 
okolí nedošlo k vyhlášení nových přírodních parků a nevznikly nové významné krajinné 
prvky. Zásadní změny stavu v krajině, popř. změny v krajinném rázu nebyly zjištěny. 
Případné změny se týkají jednotlivostí, které z širšího úhlu pohledu jsou méně významné. 
Vlivy na krajinu, které byly vyhodnoceny v dokumentaci EIA - Posouzení vlivu záměru na 
krajinný ráz (Ing. Petr Hosnedl, 6/2011) lze považovat stále za platné.  

Kulturní památky a hmotný majetek - z hlediska vlivů na kulturní památky lze konstatovat, že 
nedošlo oproti dokumentaci EIA k vyhlášení nových nemovitých kulturních památek, 
památkových zón a rezervací. Zároveň nedošlo ke změnám z hlediska ovlivnění hmotného 
majetku.   

Popis změn v poznatcích a metodách posuzování z hlediska jednotlivých složek životního 
prostředí:  

Posouzení vlivů na akustickou situaci - původní hluková studie byla zpracována v srpnu 
2012, a to podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. V současné době sice platí novela tohoto nařízení vlády, nicméně hlukové 
limity týkající se provozu předkládaného záměru se od té doby nezměnily. Nezměnila se od 
té doby ani metodika výpočtů.  
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Ochrana přírody a krajiny, fauna, flóra, ekosystémy - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, byl v rámci období od vydání stanoviska několikrát novelizován. Tyto 
změny se však nevztahují k vlastnímu hodnocení v dokumentaci EIA.  

Odpady - zákon 185/2001 Sb., o odpadech byl za období od roku 2011 několikrát 
novelizován. Požadavky na nakládání s odpadem ve vztahu k záměru zůstávají nezměněny. 

Půda - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF byl novelizován především zákonem 
č. 184/2016 Sb. Novela znamená změnu ve výši odvodů za zábory ZPF. Tato problematika 
neovlivní závěry z posouzení záměru. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nedošlo k žádným takovým změnám 
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené 
významné vlivy na životní prostředí. 

Dle § 9a odst. 4 zákona oznamovatel podáním žádosti o prodloužení platnosti stanoviska 
EIA a jejím doplněním – zejména dokumentem s názvem „Posouzení změn podmínek 
v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování pro účely prodloužení platnosti 
stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ (RNDr. Jiří Starý, 
2/2020) písemně prokázal, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo 
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené 
významné vlivy na životní prostředí. Zpracovatel podkladového materiálu konstatuje, že v 
zájmovém území nedošlo k natolik významným změnám, které by představovaly překážku 
pro prodloužení platnosti stanoviska EIA. Podmínky stanoviska EIA budou respektovány v 
následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních řízeních, 
pokud nebudou do té doby splněny. Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k 
závěru, že platnost stanoviska EIA může být v souladu s § 9a odst. 4 zákona prodloužena o 
5 let. Protože se na předmětné stanovisko vztahuje přechodné ustanovení č. II bodu 6 
zákona č. 326/2017 Sb., podle kterého je lhůta platnosti posuzována dle současně platného 
zákona (7 let). 

Toto vyjádření není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů a nelze se proti němu odvolat. 

 
 
 
 
 
Ing. Monika Zeman, MBA  
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  
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