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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace
„Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen“
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle
§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o EIA“) Vám
zasíláme dokumentaci vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4
k zákonu (dále jen dokumentace), kterou oznamovatel předložil na základě závěru zjišťovacího
řízení (dle níže uvedeného textu).
Jde o významnou změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písmene b) zákona o EIA, zařazeného
podle současně platné legislativy na úseku zákona o EIA dle přílohy č. 1 do bodu 79, kategorie 2
(Povrchová těžba nerostných surovin od stanoveného limitu (5 ha) nebo s kapacitou od
stanoveného limitu (10 000 t/rok). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (limit neurčen).
Rozšíření plochy lomu oproti současné těžbě činí 4,977 ha.
K citované změně záměru bylo provedeno před novelizací zákona o EIA (zákon č. 100/2001
Sb.) zjišťovací řízení, kde bylo v jeho závěru, vydaném dne 19. 5. 2017 pod č. j. KUJI
36283/2017 OZPZ 793/2017 Go stanoveno, že tento záměr podléhá posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.
I.
Kraj Vysočina, Obec Bílý Kámen a Obec Hybrálec jako dotčené územní samosprávné celky ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona žádáme, aby neprodleně na svých úředních deskách zveřejnily
informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet na Krajském
úřadu Kraje Vysočina, Obecním úřadu obce Bílý Kámen a Obecním úřadu obce Hybrálec. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.
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Zároveň uvedené dotčené územní samosprávné celky žádáme o neprodlené písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úředních deskách Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Obce Bílý Kámen a Obce Hybrálec
Vzor pro zveřejnění na úřední desce, který lze využít, zasíláme spolu s oznámením.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k
dokumentaci Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to ve
lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona o EIA). K vyjádřením zaslaným po
lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
Současně dotčené orgány žádáme ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření
k dokumentaci Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to
ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona). Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství dotčené orgány také informuje, že elektronická verze
oznámení záměru je umístěna na internetu v Informačním systému EIA –
http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS867). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
II.
Podle § 8 odst. 3 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k dokumentaci na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava, a to ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
(dle § 16 odst. 2 zákona). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 8 odst. 3
zákona).
Na internetu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství zveřejňuje
dokumentaci na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS867).
Příloha: dokumentace
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu - zde

Dodejkou, s přílohou ( + příloha navíc):
2.

Obec Bílý Kámen, IČ 003 73 621, Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou (+ vzor pro
zveřejnění na úřední desce)

3.

Obec Hybrálec, IČ 005 43 705, Hybrálec 69, 586 01 Jihlava (+ vzor pro zveřejnění na úřední
desce)

Dotčené správní úřady:
4.

Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 – zde

Dodejkou ( + příloha):
5.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava

6.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, IČ 002 86 010, Masarykovo nám. 1, 586
01 Jihlava

7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČ 000 25 844, Třída 1. máje
828/56, 460 01 Liberec 1
Na vědomí (datovou schránkou, bez přílohy):
9.

Českomoravský štěrk, a.s., IČ 255 02 247, Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov
(oznamovatel)

Na vědomí (datovou schránkou, bez přílohy):
10. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
11. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
Dle § 21 písm. h) zákona

(datovou schránkou)

12. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, IČ 001 64 801, Vršovická 65, 100
10 Praha 10
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