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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 12. 2. 2016 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti uvádíte: „Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, vydalo dne 29. 2. 2008 pod č. j. 18554/ENV/08
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru „Přeložka
silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice“ investora Ředitelství silnic
a dálnic ČR.“
V návaznosti na to požadujete poskytnout informace, zda bylo vydáno/vydána rozhodnutí
o prodloužení platnosti uvedeného stanoviska EIA č. j. 18554/ENV/08. Dále žádáte
o zaslání kopií všech rozhodnutí o prodloužení platnosti uvedeného stanoviska EIA, č. j.
18554/ENV/08, pokud byla vydána.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku
Třanovice - Oldřichovice – Bystřice“ na životní prostředí bylo vydáno dne 29. 2. 2008 (dále
jen "stanovisko EIA"). Platnost stanoviska EIA byla podle § 10 odst. 3 tehdy platného
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 2 roky od jeho
vydání, nebyla-li tato lhůta přerušena zahájením navazujícího řízení podle zvláštních
právních předpisů. Navazující řízení (územní řízení) bylo zahájeno dne 7. 5. 2009 a dne

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

5. 8. 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Silnice I/11 Nebory –
Oldřichovice“, tzn. pro dílčí úsek v rámci záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku
Třebovice – Oldřichovice – Bystřice“. Prodloužení platnosti stanoviska EIA k předmětnému
záměru tedy vydáno nebylo, neboť stanovisko EIA je stále platné.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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