MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne:

Naše značka:
67692/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Fűrstová /l. 2828

PRAHA:
5. 8. 20101.

2. 2006

Věc: 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 – rozeslání
posudku o vlivech záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad, Vám v souladu s § 9 odst. 7
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“), zasílá k vyjádření posudek o vlivech záměru „Plán otvírky,
přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice“ na životní
prostředí (dále jen „posudek“), jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do posudku nahlížet, na
úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například
v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné
vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední
desce Ústeckého kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15
dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
písemně nebo formou elektronické datové či emailové zprávy (barbora.furstova@mzp.cz)
příslušný úřad o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce, a to v nejkratším
možném termínu.
Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP245.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Příloha: - kopie posudku dle rozdělovníku
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Rozdělovník s přílohou č.j.: 67692/ENV/10
Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj
hejtman
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

příloha: posudek

Obec Malé Březno
starosta
Malé Březno 1
434 01 Most 1

příloha: posudek

Statutární město Most
primátor
Radniční 1/2
434 01 Most 1

příloha: posudek

Obec Strupčice
starosta
Strupčice 51
431 14 Strupčice

příloha: posudek

Obec Vrskmaň
starosta
Vrskmaň 46
431 15 Vrskmaň

příloha: posudek

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

příloha: posudek

Magistrát města Mostu
Radniční 1/2
434 01 Most 1

příloha: posudek

Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602
430 28 Chomutov 1

příloha: posudek

Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov 1

příloha: posudek

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

příloha: posudek

2

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

příloha: posudek

Obvodní báňský úřad Most
U města Chersonu 1429
434 61 Most

příloha: posudek

Ministerstvo životního prostředí OVSS IV
Školní 5335
430 01 Chomutov

příloha: posudek

Oznamovatel:

příloha: posudek

Vršanská uhelná, a. s.
Ing. Vladimír Rouček
V. Řezáče 315
434 67 Most
Rozdělovník bez přílohy č.j.: 67693/ENV/10
Zpracovatel dokumentace:
Vážená paní
Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Oblouková 1861
438 01 Žatec
Zpracovatel posudku:
Ekoteam
RNDr. Vladimír Ludvík
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor ŽP a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Středisko Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 34
140 00 Praha 4
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy
hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Zemědělská vodohospodářská správa
Pracoviště 303
E. Krásnohorské 4551
430 03 Chomutov
Český báňský úřad
Kozí 748/4
P. O. BOX 140
110 01 Praha 1 – Staré Město
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v. v. i.
Jana Žižky 835
431 01 Most
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
P. O. BOX 11
403 40 Ústí nad Labem 19
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 67729/ENV/10
s žádostí o vyjádření:

posudek je k dispozici na sekretariátu OPVŽP a IP

odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor péče o krajinu
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 5. 8. 2010
Č.j.: 67692/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Zveřejnění informace o posudku k záměru zařazenému v kategorii I.
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 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“),
posudek zpracovaný podle přílohy č. 5 k zákonu k záměru

„Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice“
kraj:

Ústecký

obce:

Malé Březno, Most, Strupčice, Vrskmaň

k. ú.:

Bylany u Mostu, Holešice, Malé Březno, Čepirohy, Ervěnice, Hořany, Slatinice u Mostu,
Třebušice, Strupčice, Kyjice, Nové sedlo nad Bílinou, Vrskmaň

Do posudku záměru je možno nahlížet po telefonické dohodě (s Ing. Fűrstovou,
tel.: 267 122 828) v sekretariátu odboru posuzování vlivů na životní prostředí, 3. patro, dveře
č. 303 v pracovních dnech. Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP245.
Písemné vyjádření k posudku podle § 9 odst. 8 zákona zasílejte na MŽP – OPVŽP do
30 dnů od zveřejnění informace o posudku na úřední desce Ústeckého kraje.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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