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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 29.03.2019 byl ukončen  proces posuzování vlivu 
záměru na životní prostředí oznamovatele (EUROBIT investiční s.r.o., Balbínova 206/16, 
120 00 Praha 2) k akci:

„Asfaltový terminál a sklad pohonných hmot EUROBIT, Pardubice.“

Předmětem  posuzovaného  záměru byla  výroba  oxidovaných  a  modifikovaných  asfaltů 
s kapacitou výroby 115 000 t/rok a sklad pohonných hmot.

Záměr „Asfaltový terminál a sklad pohonných hmot EUROBIT, Pardubice“  byl  podroben  
zjišťovacímu řízení dle ust. § 7 zákona, který ministerstvo ukončilo odůvodněným písemným 
závěrem zjišťovacího řízení čj.: 17-6/550/16-Ko, 90559/ENV/15 ze dne 17.03.2019 se 
závěrem, že záměr bude dále posuzován. 
V závěru zjišťovacího řízení ministerstvo mimo jiné stanovilo podrobnější požadavky na 
zpracování dokumentace vlivů záměru  na  životní  prostředí. Dokumentaci však oznamovatel 
ministerstvu dosud nepředložil.

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“). Tímto zákonem byl mimo jiné 
zrevidován a upraven proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k výše uvedenému ministerstvo sděluje, že v souladu s článkem II bodem 5 
přechodných ustanovení zákona, závěr zjišťovacího řízení čj.: 17-6/550/16-Ko, 90559/ENV/15 
ze dne 17.03.2019, pozbyl platnosti a ministerstvo tímto ukončuje proces posuzování vlivů na 
ŽP k předmětnému záměru.
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Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6207.

Dotčené územní samosprávné celky (obec Rybitví 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/2019/550/402
                              ZN/MZP/2017/550/30
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Pardubický kraj
    Komenského nám. 125
    532 11  PARDUBICE z28bwu9
2/ Obec Rybitví
    Školní 180
    533 54  RYBITVÍ tpha5bt
Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
    Komenského nám. 125
    532 11  PARDUBICE
2/ Magistrát města Pardubic
    Pernštýnské nám. 1
    530 21  PARDUBICE
3/ Obecní úřad Rybitví
    Školní 180
    533 54  RYBITVÍ
4/ ČIŽP OI
    Resslova 1229/2a
    500 02  HRADEC KRÁLOVÉ skvdzan
5/ KHS se sídlem v Pardubicích
    Mezi Mosty 1793
    530 03 PARDUBICE 23wai86
Oznamovatel:
EUROBIT investiční s.r.o.
Balbínova 206/16
12 00  PRAHA 2 9394w8j
Zpracovatel oznámení:
Ing. Petr Pozděna
Lonkova 470
530 09  PARDUBICE
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