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ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon),
a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„2. plán otvírky, přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku
Horní Bousov v dobývacím prostoru Dolní Bousov“
v k.ú. Obruby, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Záměr:

„2. plán otvírky, přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku
Horní Bousov v dobývacím prostoru Dolní Bousov“

Zařazení:

kategorie II bodu 2.5 „Těžba ostatních nerostných surovin na ploše
od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše od 150 a (záměry neuvedené
v kategorii 1)“

Oznamovatel: Václav Maurer, 1. máje 36, 277 06 Lužec nad Vltavou
IČ 46360646
Zpracovatel oznámení: Lubomír Starý, Líšný 2. díl 40, 468 22 Železný Brod

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 510 fax: 257 280 170

krizova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je rozšíření plochy stávající těžby štěrkopísku v rámci 2. plánu otvírky, přípravy
a dobývání (POPD).
Plocha rozšíření těžby
Množství plánovaných zásob k vytěžení
Maximální povolená roční těžba
Předpokládaná průměrná roční těžba
Předpokládaná průměrná roční těžba z vod
Doba těžby
Umístění záměru:

kraj:
obec:
k. ú.:

cca 5,0625 ha
481 000 m3 (770 000 t)
350 000 m3
80 000 m3
cca 26 000 m3
9 – 10 let

Středočeský
Obruby
Obruby

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr „2. plán otvírky, přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku
Horní Bousov v dobývacím prostoru Dolní Bousov“ navazuje na 1. etapu těžby – otvírku
ložiska v dobývacím prostoru Dolní Bousov, která byla v květnu 2011 vypracována
na výměru 3,17 ha. Povolení hornické činnosti podle této dokumentace vydal Obvodní báňský
úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského dne 02.02.2012
pod zn. SBS/17347/2011/OBÚ - 02/8.
Záměr uvedený v oznámení záměru na předchozí 1. etapu přímo navazuje a rozšiřuje plochu
dobývání na sousední parcely. Kumulace vlivů z těchto dvou etap a tedy kumulativní
negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá z důvodu:
-

Surovina bude průběžně dobývána v obou plánovaných těžebních řezech tak,
aby těžba plynule přešla z plochy 1. POPD do plochy 2. POPD. Bude dodržen
maximální limit těžby 350 000 t suroviny za rok, přičemž v průměru se bude objem
roční těžby činit cca 80 000 t suroviny.

-

V dobývacím prostoru Obruby, který je umístěn nedaleko, bude těžba zcela ukončena
a budou zde probíhat pouze sanační a rekultivační práce.

-

Další těžební prostor se v blízkém okolí nenachází. Nejbližší pískovna Ujkovice
je vzdálena cca 15 km.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Těžba je předpokládána ve dvou těžebních řezech. V 1. těžebním řezu bude probíhat těžba
za sucha v úrovni cca 276,5 m. Ve 2. těžebním řezu bude prováděna těžba z vody na úrovni
cca 270,5 m. Mezi těžebními řezy bude ponechána pracovní plošina v šíři min. 25 m.
Tato plošina může být postupně zmenšena na šíři 2 m. Úplná likvidace plošiny bude možná
až v rámci následné sanace a rekultivace. Skrývkové práce před započetím těžby budou
prováděny v jednom řezu. Jednotlivé skrývkové vrstvy budou ukládány odděleně
na mezideponie v severní a západní části pískovny, případně na mezideponie v okrajových
částech plánovaných těžebních postupů. Následně budou skrývkové vrstvy využity při sanaci
a rekultivaci. Ze skrývkových zemin bude též vybudován ochranný val na severozápadním
okraji dobývacího prostoru z důvodů snížení vlivů hlučnosti a prašnosti mezi těžebním
prostorem a obytnou zástavbou obci Obruby.
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Způsob úpravy a zušlechťování suroviny zůstane stejný jako u stávající těžby – pomocí
kolových nakladačů bude surovina dopravena do násypky mobilní úpravny, kde dojde
k jejímu třídění. Mobilní úpravna bude průběžně přemísťována za postupující těžbou.
Surovina z třídírny bude uložena na zemních skládkách, případně expedována vozidly
odběratelů.
Rozšířením plochy těžby dojde k uvolnění zásob o cca 481 000 m3, (cca 770 000 t)
štěrkopísku. Těžba bude prováděná dle 1. POPD plynule přejde v těžbu ve 2. POPD.
Těžba nebude probíhat současně a tak nedojde ke kumulaci negativních vlivů. Nedaleká těžba
v dobývacím prostoru Obruby bude do konce roku 2016 ukončena. Ani s touto těžebnou
nejsou předpokládány kumulace vlivů.
Rekultivace bude provedena na části dotčené plochy zavážením pomocí zemin
(včetně zavezení vzniklé vodní plochy) skrytých z plochy těžby s cílem dosažení kvalitní orné
půdy na co největší ploše dobývacího prostoru (v souladu s platným rozhodnutím o vynětí
ze zemědělského půdního fondu). Následně proběhne biologická rekultivace, jejímž cílem
bude zúrodnění půdy – zemědělská rekultivace – trvalý travní porost a lesnická rekultivace.
Část dotčené plochy bude moci být rekultivována až v následných etapách POPD.

ODŮVODNĚNÍ:
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil
při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 07.12.2016 oznámení záměru „2. plán otvírky,
přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v dobývacím prostoru
Dolní Bousov“ v k.ú. Obruby, které bylo podáno Václavem Maurerem, 1. máje 36, 277 06
Lužec nad Vltavou.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno
k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům.
Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na úřední
desce Středočeského kraje ode dne 16.12.2016, v Informačním systému EIA na stránkách
CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2052 a Středočeského kraje www.kr-tredocesky.cz.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.
Záměrem je rozšíření plochy těžby v rámci 2 POPD v DP Dolní Bousov. Plocha těžby bude
rozšířena na 5,0625 ha. Těžba bude probíhat ve dvou těžebních řezech. Celkem bude
uvolněno 481 000 m3 suroviny (770 000 t). Průměrný objem těžby je předpokládán
cca 80 000 t/rok. Maximální objem těžby nepřekročí 350 000 t/rok. Doba těžby
je předpokládána na 9 - 10 let, jelikož bude objem průměrné těžby závislý na odbytu vytěžené
suroviny. V území je v současné době otevřena 1. etapa těžby dle 1. POPD v DP Dolní
Bousov. Přičemž v současné době posuzovaná 2. etapa POPD na předchozí etapu plošně
navazuje. Ačkoliv bude těžba z obou etap probíhat průběžně, negativní vliv z této kumulace
vlivů není předpokládán, jelikož základní parametry objemů těžby (tedy max. objem těžby
350 000 t/rok a průměrná těžba 80 000 t/rok), je uváděn v součtu pro těžbu v obou etapách
dohromady. V dobývacím prostoru Obruby bude probíhat sanační a rekultivační práce. Další
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těžební prostor se nachází v Ujkovicích a je vzdálen cca 15 km. S touto těžebnou není
předpokládána kumulace negativních vlivů, a to ani vlivů plynoucích z dopravy materiálu,
z důvodu využívání jiných komunikací než z těžebního prostoru pískovny Dolní Bousov.
Plocha těžby je umístěna na zemědělském půdním fondu IV. a V. bonity. Většina plochy
je ze zemědělského půdního fondu dočasně vyňata. Po ukončení těžby bude půda
do zemědělského půdního fondu vrácena jako trvalý travní porost. Pouze menší část,
především kolem stávající komunikace, bude zalesněna. Plocha těžby se k nejbližším
obytným budovám přiblíží na vzdálenost cca 90 m. V takovém případě bude vybudován 2 m
vysoký ochranný val mezi vlastní těžebnou a obytnou zástavbou, aby došlo ke snížení hladiny
hluku a omezení prašnosti. Těžba nesmí překročit hygienické limity akustického tlaku
vzduchu. Realizací záměru jsou ohroženy podzemní vody v území. Z tohoto důvodu je v dané
lokalitě prováděn od roku 2002 pravidelný monitoring hladin podzemních vod, včetně
sledování jakosti podzemních vod. V závěru zprávy o monitoringu za rok 2015 je uvedeno:
"Z dosavadních výsledků monitoringu je patrné, že od ledna roku 2002 do současnosti nebylo
zaznamenáno ovlivnění úrovní hladin ani znečištění podzemních vod kvartérního kolektoru,
způsobené těžbou či úpravou suroviny v oblasti těžebny Dolní Bousov a Obruby."
Tento monitoring stavu podzemních vod bude nadále pokračovat, samotná těžba, ale i veškeré
další postupy v činnostech je nutné řídit dle aktuálních výsledků monitoringu. Stav v území
není neměnný, ovšem posouzení záměru v celém rozsahu dle zákona č. 100/2001 Sb. by nové
informace nepřineslo, neboť změna v území nemusí být zachytitelná v době úředního řízení.
Dle závěrů hydrogeologického posouzení není vhodné ponechat po ukončení těžby z vody
otevřenou plochu vodní hladiny z důvodu možného negativního vlivu na stav podzemní vody
vlivem zvýšeného výparu. Z tohoto důvodu bude území v rámci rekultivace vráceno
do zemědělského půdního fondu. Ohrožení kvality a jakosti podzemní vody z úkapů
znečišťujících látek z používaných strojů a vozidel je nutné předcházet. Způsob předcházení,
i následná likvidace případných úkapů vychází z platné legislativy. Přesné postupy budou
zapracovány do schváleného havarijního plánu.
Dle příslušného orgánu ochrany přírody nebude mít záměr významný vliv na evropsky
významné lokality ani na ptačí oblasti. Území je v současné době obhospodařováno
především zemědělskou činností. Samotná otvírka lomu, vytváření selektivních skrývek
i následné otevření volné vodní hladiny může do území přivést chráněné druhy rostlin
i živočichů. V takovém případě bude nutné dále postupovat dle platné legislativy. S ohledem
na druh činnosti a jeho umístění není předpoklad, že by negativní vlivy přesáhly státní hranici.
S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek
na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak,
jak je uvedeno ve výrokové části.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Středočeský kraj – vyjádření ze dne 05.01.2017 pod č.j. 004482/2017/KUKS,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření
ze dne 17.01.2017 pod č.j. 009277/2017/KUSK,
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 11.01.2017
pod č.j. ŽP-208_59680/2016,
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Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí – doplnění vyjádření
ze dne 16.02.2017 pod č.j. ŽP-208-59680/2016/I
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 02.01.2017
pod č.j. ČIŽP/41/IPP/1616613.001/16/PVZ,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP
ze dne 28.12.2016 pod č.j. KHSSC 68334/2016,

v Mladé Boleslavi - vyjádření

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.
3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj
Souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb.
sděluje, že z hlediska jím sledovaných zájmů, tj. zvláště chráněných území kategorie přírodní
památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a dále nadregionálních
a regionálních územních systémů ekologické stability, nemá k záměru „2. plán otvírky,
přípravy a dobývaní části výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v dobývacím prostoru
Dolní Bousov“ žádné připomínky.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona
č. 114/1992 Sb. dále sděluje, že lze vyloučit, že projednávaný záměr „2. plán otvírky,
přípravy a dobývaní části výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v dobývacím prostoru
Dolní Bousov“ bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stanovených
příslušnými nařízeními vlády.
Plocha dotčená zamýšlenou těžbou se nachází v polní krajině v blízkosti obce Obruby.
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Dymokursko (kód CZ0210101,vzdálenost
přibližně 10 km), jejímiž předměty ochrany je soubor vodních, lučních a lesních stanovišť.
Vzhledem ke značné vzdálenosti a s ohledem na charakter a rozsah záměru nelze žádné
ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany zmíněné EVL předpokládat.
Orgán ochrany přírody doporučuje, aby při navazujícím řízení o schválení podrobného plánu
sanace a rekultivace byla zohledněna možnost ponechat část ploch, které mají horší potenciál
pro zemědělské hospodaření, jako nezavezenou vodní nádrž vhodnou jako biotop pro vodní
a na vodu vázané organismy.
Vypořádání: S ohledem na stav podzemních vod a jejich možné ovlivnění nadměrným výparem
z volné vodní hladiny není možné část plochy ponechat jako biotop pro vodní a na vodu
vázané organismy. V případě následného rozšíření těžby do míst, kde případné ponechání
volné vodní hladiny nebude mít negativní dopad na bilanci podzemních vod, bude požadavek
orgánu ochrany přírody akceptován.
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Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(dále jen zákon)
Sděluje, že záměrem je dotčen zemědělský půdní fond. Na část pozemků byl vydán souhlas
Ministerstvem životního prostředí k dočasnému a trvalému odnětí. Je nutné podat žádost
o změnu tohoto souhlasu Ministerstvo životního prostředí - navýšení výměry o 0,452 ha.
Vypořádání: Jedná se o zákonnou povinnost, která bude řešena v navazujících řízeních.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon)
Sděluje, že dle informací uvedených v oznámení záměru se nebude stávající emisní situace
nijak měnit. I přesto je nutné, aby se provozovatel i nadále důsledně věnoval omezování emisí
tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k jejich
emisím. Příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy provozovny musí být
pravidelně čištěny a za suchého počasí kropeny, kola nákladních automobilů musí být před
výjezdem z areálu očištěna. Při exportu materiálů, které by mohly při přepravě z korby
nákladního automobilu prášit, je třeba korbu překrýt plachtou nebo materiál zvlhčit.
Vypořádání: Jedná se o zákonnou povinnost, která bude řešena v navazujících řízeních.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí
Z hlediska zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Sděluje následující:
Jelikož se v II. řezu jedná o těžbu pod hladinou podzemní vody, požaduje zpracování
aktuálního hydrogeologického posudku odbornou osobou.
Bude prováděn monitoring podzemní vody v území z hlediska množství i kvality.
Nesmí dojít k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě
a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel
vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
Vypořádání: Po dohodě s oznamovatelem záměru byl Magistrátu města Mladá Boleslav,
Odboru životního prostředí, předložen aktualizovaný hydrogeologický posudek zpracovaný
odbornou osobou.
Z hlediska zákona č 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Předloženým záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond v celkovém rozsahu 5,0625 ha,
z toho 4,6105 ha v ploše souhlasu zn. 1019/500/11, 35225/ENV/11 a 0,4520 ha
nad jeho rámec (viz str. 17). Investor požádá o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu. Žádost bude podána prostřednictvím Magistrátu města Mladá Boleslav,
odboru životního prostředí.
Vypořádání: Jedná se o zákonnou povinnost, která bude řešena v navazujících řízeních.
Postup bude proveden dle platných zákonných postupů.
Z hlediska dalších složkových zákonů nemá připomínky.
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Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí – doplnění vyjádření
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Dne 30.01.2017 byl doložen dokument „DP Dolní Bousov a DP Obruby, Aktualizace
hydrogeologického posudku“. Tento posudek byl zpracováno v lednu 2017 na základě
požadavku vodoprávního úřadu uvedeného ve stanovisku ze dne 11.01.2017, č.j. ŽP – 208 –
59680/2016. Zpracovateli jsou Mgr. Iva Mikisková (osoba odborně způsobilá v hydrogeologii
– č. 2147/2011) a Mgr. Petr Nakládal.
Na základě tohoto podkladu, odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav mění
vodohospodářskou část svého vyjádření č.j. ŽP – 208 – 59680/2016 ze dne 11.01.2017
a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, sdělujeme následující:
Se záměrem souhlasí při splnění následujících podmínek:
 Budou dodrženy doporučení uvedená v dokumentu „DP Dolní Bousov a DP Obruby,
Aktualizace hydrogeologického posudku“, vypracovaném Mgr. Ivou Mikiskovou
(osoba odborně způsobilá v hydrogeologii – č. 2147/2011) a Mgr. Petrem Nakládalem
v měsíci lednu 2017.
 Bude prováděn monitoring podzemní vody v území z hlediska množství i kvality.
 Nesmí dojít k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané
lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících
pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
 Těžební stroje a další mechanizmy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek,
tedy z pohledu možnosti úniku ropných látek z provozních náplní, musí být
ve výborném technickém stavu.
 V případě havarijních úniků závadných látek bude postupováno podle schváleného
havarijního plánu, který musí být zpracován před zahájením těžby v daném prostoru.
 V území nebudou skladovány ropné látky ani jiné závadné látky ve smyslu § 39
vodního zákona.
 Pokud dojde k odstavení těžebních či dopravních strojů (přes noc, víkend apod.),
budou nádrže s provozními náplněmi podloženy mobilními záchytnými vanami.
Zbývající části výše uvedeného vyjádření zůstávají v platnosti.
Vypořádání: Pro záměr je zpracován havarijní plán, ve kterém jsou obsaženy postupy
pro předcházení úniku závadných látek, včetně následných postupů v případě havarijního
úniku závadných látek. Předložený aktualizovaný hydrogeologický posudek bude součástí
navazujícího řízení. Dle zpracovaného hydrogeologického posudku není předpokládán
významný vliv těžby v pískovně Dolní Bousov na hladiny a jakost podzemní vody.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon)
Nemá připomínky za předpokladu, že bude postupováno ve věcech ochrany přírody v souladu
se zákonem

Vypořádání: Řízení se platnou legislativou je zákonná povinnost.
Z hlediska dalších složkových zákonů nemá připomínky.
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Závěr: Nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Se záměrem souhlasí. Předložené oznámení záměru obsahuje dostatek údajů pro řádné
posouzení a tak nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí:
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované panem Lubomírem Starým,
Líšný 2. díl 40, 468 22 Železný Brod a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným
u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Bc. Hana Křížová
odborný referent
na úseku životního prostředí
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Středočeský kraj a obec Obruby, město Dolní Bousov a obec Obrubce (jako dotčené územní
samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené
zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje
se písemnost považuje za doručenou. Zároveň příslušný úřad žádá obec Obruby,
město Dolní Bousov a obec Obrubce o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu
úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu
e-mail: krizova@kr-s.cz). Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno
na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem
STC2052.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník k č.j.: 180365/2016/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1/ Středočeský kraj, zde
2/ obec Obruby, Obruby 15, 294 03 Obruby
3/ město Dolní Bousov, náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
4/ obec Obrubce, obecní úřad, 294 04 Dolní Bousov
Oznamovatel:
5/ Václav Maurer, 1. máje 36, 277 06 Lužec nad Vltavou
Na vědomí:
6/ MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
7/ MěÚ Dolní Bousov, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
8/ Lubomír Starý, Líšný 2 díl 40, 468 22 Železný Brod

