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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „2. změna 2. plánu otvírky, přípravy a dobývání části
výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v dobývacím prostoru Dolní Bousov“
v k. ú. Obruby, zařazeného do kategorie II.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 6 zákona kopii oznámení záměru „2. změna 2. plánu otvírky,
přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v dobývacím
prostoru Dolní Bousov“, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je Václav Maurer, 1. máje 36, 277 06 Lužec nad Vltavou
IČ: 46360646
Zpracovatelem oznámení je Lubomír Starý, Líšný 2 díl 40, 468 22 Železný Brod
Předmětem záměru je zahloubení části plochy stávající pískovny v DP Dolní Bousov
na 2. těžební řez v rozsahu cca 1,85 ha. Těžba bude probíhat z vody. Maximální objem
vytěžitelných zásob je cca 95 tis m3. V současné době probíhá těžba dle 2. POPD na části
výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov v DP Dolní Bousov – 1. část“. Předložený
záměr na tuto část těžby prostorově navazuje. Organizace práce bude provedena pouze
1 těžebním strojem, ať již bude dobývání prováděno z plochy 2. POPD (platné povolení)
nebo podle 2. změny 2. POPD (projednávaný záměr).
Středočeský kraj, město Dolní Bousov, obec Obruby a obec Obrubce (jako dotčené
územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet
vyvěšením na úřední desce). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně
15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá město Dolní Bousov, obec Obruby a obec Obrubce
o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším
možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: krizova@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, město Dolní Bousov, obec Obruby a obec
Obrubce (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6
odst. 6 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení. Informace bude zveřejněna na úřední desce
zdejšího úřadu dne 02.10.2017 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje
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www.kr-stredocesky.cz a rovněž na stránkách Informačního systému CENIA
www.cenia.cz/eia.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení,
na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí kladen zvýšení důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy
záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3.
S odvoláním na znění § 6 odst. 7 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení
na zdejší odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění
oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
STC2114.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
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Rozdělovník k č. j. 116726/2017/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky:
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
Dotčené správní úřady:
5/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi,
Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav

6/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
7/ MěÚ Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Magistrát města, 293 01 Mladá Boleslav
8/ Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Oznamovatel:
9/ Václav Maurer, 1. máje 36, 277 06 Lužec nad Vltavou
Na vědomí:
10/ MŽP, odbor EIA ,Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
11/ MŽP, OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
12/ MŽP, Odbor obecné ochrany půdy, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
13/ Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01
Praha 1
14/ MěÚ Dolní Bousov, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
15/ Lubomír Starý, Líšný 2 díl 40, 468 22 Železný Brod
(1 - 8 obdrží v příloze Oznámení)

