
 

 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL OCHRANY    Varšava, dne 21. dubna 2021 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.5 

 

          OZNÁMENÍ      

 Na základě čl. 49 zákona ze dne 14. června 1960 – Správní řád (2016 Sb, 
pol. 23 se zm.) dále SŘ, v souvislosti s čl. 74 odst. 3 zákona ze dne 3. října 2008 o 
poskytování informací o životním prostředí a jeho ochraně, účasti veřejnosti na 
ochraně životního prostředí a o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 
(2016 Sb, pol. 353 se zm.) dále zákon PVŽP, oznamuji stranám řízení, že generální 
ředitel ochrany životního prostředí rozhodnutím ze dne 14. dubna 2021, zn.: 
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1, ponechal v platnosti rozhodnutí oblastního 
ředitele ochrany životního prostředí ve Vratislavi ze dne 23. ledna 2020, zn.: 
WOOŚ.4235.1.2015.55, přidělující nabytí okamžité platnosti vlastnímu 
rozhodnutí ze dne 21. ledna 2020, zn.: WOOŚ.4235.1.2015.53, definujícímu 
environmentální podmínky pro realizaci záměru: Pokračování v exploataci 
hnědouhelného ložiska ‚Turów‘, realizovaného v obci Bogatynia. 

 S obsahem rozhodnutí se strany řízení mohou seznámit na: Generálním 
ředitelství ochrany životního prostředí, Oblastním ředitelství ochrany životního 
prostředí ve Vratislavi a na obecním úřadě města a obce Bogatynia.  

 Doručení rozhodnutí stranám řízení považuje se za uskutečněné po 
uplynutí 14 dnů, počítaných ode dne následujícího po dni uveřejnění oznámení.  

 

uveřejněno ve dnech: od………. do……… 

razítko úřadu a podpis: 

          z pověření generálního ředitele 

             ochrany životního prostředí 

             ředitelka odboru 

                Posuzování vlivu na životní prostředí 

                Anna Jasińska 

 



 

 

Čl. 49 SŘ Strany mohou být informovány o rozhodnutích a jiných činnostech 
orgánů veřejné správy prostřednictvím oznámení, nebo způsobem jiným, v dané 
obci obvyklým způsobem veřejného ohlašování, pakliže tak zvláštní předpis 
stanoví; v takových případech informování či doručení považuje se za 
uskutečněné po uplynutí čtrnácti dnů ode dne veřejného ohlášení. 

Čl. 16 zákona ze dne 7. dubna 2017 o změně zákona – Správní řád a některých 
dalších zákonů (Sb, pol. 935) Na správní řízení, zahájená a neukončená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona konečným rozhodnutím či ustanovením, 
použijí se ustanovení zákona, měněného v čl. 1, v dosavadním znění s tím, že se 
v těchto řízeních užije ustanovení čl. 96a – 96n zákona měněného v čl. 1.  

Čl. 74 odst. 3 zákona PVŽP Pakliže počet stran řízení ve věci vydání rozhodnutí o 
environmentálních podmínkách přesahuje 20, použije se ustanovení čl. 49 SŘ. 

Čl. 6 odst. 2 zákona ze dne 9. října 2015 o změně zákona o poskytování 
informací o životním prostředí a jeho ochraně, účasti veřejnosti na ochraně 
životního prostředí a o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí a 
některých dalších zákonů (Sb, pol. 1936) Na případy, zahájené na základě 
zákona, měněného v čl. 1, v jejichž rámci byla přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona předložena zpráva o vlivu záměru na životní prostředí, nebo bylo 
vyneseno rozhodnutí rámec zprávy o vlivu záměru na životní prostředí 
vymezující, použijí se ustanovení dosavadní.  

Čl. 545 odst. 1 zákona ze dne 20. července 2017 – Vodní zákon (2020 Sb, pol. 
310 se zm.) Na případy, zahájené a neukončené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, dotýkající se rozhodnutí o environmentálních podmínkách, a na 
případy ve věci posouzení vlivu záměru na životní prostředí v rámci řízení ve věci 
vydání nebo změny rozhodnutí, o nichž se hovoří v čl. 72 odst. 1, b. 1, 10, 14 a 18 
zákona ze dne 3. října 2008 o poskytování informací o životním prostředí a jeho 
ochraně, účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí a o posuzování vlivu 
záměrů na životní prostředí (2017 Sb, pol. 1405 a 1566), použijí se ustanovení, 
závazná přede dnem 1. ledna 2018.  

Čl. 4 odst. 1 zákona ze dne 19. července 2019 o změně zákona o poskytování 
informací o životním prostředí a jeho ochraně, účasti veřejnosti na ochraně 
životního prostředí a o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí a 
některých dalších zákonů (Sb, pol. 1712) Na případy, zahájené na základě 
zákonů, měněných v čl. 1 a v čl. 3 a neukončených přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, použijí se ustanovení dosavadní.  

 


