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Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
záměru
„Mobilní obalovna živičných směsí Hrachovec“
Dne 20.09.2012 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), oznámení záměru „Mobilní obalovna živičných směsí Hrachovec“. Zjišťovací
řízení bylo zahájeno dopisem č. j. KUZL 61265/2012 dne 01.10.2012; záměr je veden v Informačním
systému EIA pod kódem ZLK635. Dne 05.11.2012 vydal krajský úřad pod č. j. KUZL 59437/2012
závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že předmětný záměr bude dále posuzován podle zákona
a zároveň v něm stanovil požadavky na upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace EIA k výše uvedenému záměru však do dnešního
dne nebyla krajskému úřadu předložena.
Dne 01.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona
č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí;
příslušný úřad posuzování ukončí.
V souladu s čl. II bodem 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. krajský úřad ukončuje
posuzování záměru „Mobilní obalovna živičných směsí Hrachovec“, neboť závěr zjišťovacího řízení
č. j. KUZL 59437/2012 ze dne 05.11.2012 pozbyl dnem nabytí účinnosti zákona č. 326/2017 Sb.
platnost.
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