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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – ukončení posuzování vlivů k záměru zařazenému v kategorii 
II

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen 
„ministerstvo“), jako příslušný úřad, na základě § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že dne 04.11.2021 byl ukončen  proces posuzování vlivu 
záměru na životní prostředí oznamovatele (České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 
190 00 Praha 9) k akci:

„Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků 
v I. etapě"

Záměrem bylo stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu výhradního ložiska 
štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II. 
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, byla plánována následná 
těžební činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.

U záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě“ 
byla dopisem čj.: MZP/2018/550/1510, ZN/MZP/2018/550/144 ze dne 31.10.2018 vrácena 
dokumentace vlivů na ŽP k doplnění.

Dne 01.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Podle § 8 odst. 5 věty druhé zákona, příslušný úřad posuzování ukončí, není-li doplněná nebo 
přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace (tj. do 
31.10.2021). 
Ministerstvo do dnešního dne neobdrželo doplněnou dokumentaci, a proto byl proces posuzování 
vlivů na ŽP,  v souladu s § 8 odst. 5 zákona ukončen.

Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6255.
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Dotčené územní samosprávné celky (město Přelouč a Pardubický kraj) ministerstvo žádá ve 
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené  zveřejnění informace o ukončení procesu posuzování 
na ŽP na úřední desce. Doba zveřejnění je podle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.

Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění o dni 
vyvěšení informace o ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP na úřední desce v 
nejkratším možném termínu.

Ing. Libor Hejduk
                                                        ředitel odboru výkonu státní správy VI

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j.  MZP/2021/550/1304
       ZN/MZP/2018/550/144

Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Pardubický kraj
    Komenského nám. 125
    532 11 PARDUBICE
2/ Město Přelouč
    Československé armády 1665
    535 33 PŘELOUČ
Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
    Komenského nám. 125
    532 11 PARDUBICE
2/ KHS Pardubického kraje
    Mezi Mosty 1793
    530 03  PARDUBICE
3/ Městský úřad
    Československé armády 1665
    535 33 PŘELOUČ
4/ OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
    Wonkova 1142/1
    500 02  HRADEC KRÁLOVÉ
5/ ČIŽP OI
    Resslova 1229/2a
    500 02  HRADEC KRÁLOVÉ

Oznamovatel:
    České štěrkopísky spol. s r.o.
    Cukrovarská 34
    190 00  PRAHA 9

Zpracovatel dokumentace a oprávněný zástupce oznamovatele:
    Ing. Vladimír Plachý
    EMPLA AG spol. s r.o.
    Za Škodovkou 305
    503 11  HRADEC KRÁLOVÉ
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