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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 
 
 
 

 
 
 
Dle rozdělovníku 

 
Datum: 14. 2. 2018                                                                                             
Číslo jednací: 905/ZPZ/2013 
JID: 28611/2018/KUUK 
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970 
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz 
 
 

Věc: Technologie energetického využití odpadu Tušimice  - 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., zahájil dopisem č. j. 905/ZPZ/2013, JID: 45958/2013/KUUK 
ze dne 8. 4. 2013 zjišťovací řízení k záměru „Technologie energetického využití odpadu 
Tušimice“. Následně vydal závěr zjišťovacího řízení, resp. odůvodněný písemný závěr 
(rozeslán samostatným dokumentem dne 31. 5. 2013, JID: 74982/2013/KUUK), ve kterém 
stanovil, že záměr bude podléhat posouzení vlivů záměru na životní prostředí s upřesněním 
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“). Dne 5. 11. 2014 byla krajskému úřadu předložena dokumentace. Krajský 
úřad následně dokumentaci rozeslal dopisem pod JID: 156802/2014/KUUK ze dne 
12. 11. 2014 a zveřejnil na úřední desce dne 18. 11. 2014. Na základě došlých vyjádření, 
vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí a doporučení zpracovatele posudku (doručeno 2. 2. 2015) byla dokumentace 
vrácena k doplnění dopisem ze dne 3. 2. 2015 pod JID: 18052/2015/KUUK. Informace 
o vrácení dokumentace k doplnění byla zveřejněna dne 4. 2. 2015. Dne 29. 9. 2016 
oznamovatel zaslal doplnění dokumentace, které však nedostatečně reagovalo na 
požadavky k doplnění a po konzultaci se zpracovatelem posudku nebylo uznáno jako 
plnohodnotné. Dne 1. 11. 2016 oznamovatel zaslal další dílčí doplněk. Doplnění 
dokumentace dle požadavků dopisu ze dne 3. 2. 2015 pod JID: 18052/2015/KUUK tak 
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 (3. 2. 2015), příslušný 
úřad posuzování ukončí.  
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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 jsou k dispozici na internetové adrese: www.cenia.cz/eia/info/ULK841. 
 

 
 
 
 
 

Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje  
 
 
 
Rozdělovník k č. j.: 905/ZPZ/2013 

Oznamovatel: 

1) 3MAR SYSTEMS a.s., Stará Kysibelská č. p. 683/57A, 360 01 Karlovy Vary  

Dotčené územní samosprávné celky: 

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem      
3) Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň  

Dotčené správní úřady: 

4) Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň  
5) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem                         
6) KHS ÚP Chomutov, Kochova 1185, 430 28 Chomutov  

Na vědomí: 

7) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10     
8) MŽP, odbor výkonu st. správy IV, Školní 5335, 430  01 Chomutov 
9) Prof., Ing. Vladimír Lapčík, CSc., K Odře 67/10, 700 30 Ostrava - Výškovice 
   (zpracovatel      dokumentace – doručení: vladimir.lapcik@vsb.cz) 
10) Ing. Václav Obluk, Morseova 245, 109 00 Praha                                              
   (zpracovatel posudku – doručení: vaclav.obluk@volny.cz)       
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