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V Olomouci dne 21.08.2013
Dle rozdělovníku

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Pokračování těžby v dobývacím prostoru Tovačov I – Českomoravský
štěrk, a. s.“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu
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,
záměru „Pokračování těžby v DP Tovačov I – Českomoravský štěrk, a. s.“ podle § 6
odst. 1 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 tohoto zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna
ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Město Tovačov a Olomoucký
kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru správním, oddělení životního
prostředí Městského úřadu Zábřeh a na Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4
citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz ve složce úřední deska.
Textová část Oznámení je zpřístupněna na internetové adrese www.kr-olomoucky.cz,
životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, nebo na adrese
http://www.mzp.cz/eia
Stručná charakteristika záměru:
Záměrem investora je pokračovat v těžbě v dobývacím prostoru Tovačov I. Štěrkovna
je situována jihovýchodně od města Tovačova, jižně od silnice Tovačov – Troubky
nad Bečvou. Hornická činnost – dobývání výhradního ložiska štěrkopísku bude prováděna
na pozemku p. č. 1509/107 v k. ú. Tovačov, doprava vytěžené suroviny k úpravě a vlastní
úprava bude prováděna na pozemcích parc. č. 1509/108, 1509/65 a 1509/104, sanace
a rekultivace bývalého úložiště výpěrků bude probíhat na pozemku 1509/115.
Dobývání ložiska v DP Tovačov I bylo od roku 1980 přerušeno. V současti má dotčený
pozemek (parc. č. 1509/107) charakter vodní plochy. V blízkosti se nachází několik jiných
vodních ploch a na některých z nich probíhá těžební činnost. Celé dotčené území je
součástí evropsky významné lokality CZ0714085 Morava – Chropyňský luh.
Plánovaná dlouhodobá výše těžby v DP Tovačov I se bude pohybovat na úrovni

cca 200 000 m3 až 250 000 m3 (tj. 324 000 tun až 405 000 tun). Krátkodobě bude možný
nárůst až na 350 000 m3 (cca 567 000 tun). Za tohoto předpokladu bude objem
vytěžitelných zásob vytěžen v průběhu 10 let. Těžba v DP Tovačov I (Donbas) bude
doplňovat těžbu štěrkopísku v DP Tovačov IV (Skašov) a DP Tovačov II (Troubky).

Dotčenou obec žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místním
rozhlasem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčenou obec v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není
nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky
životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení),
případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený
důraz.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 cit. zákona může každý zaslat
na zdejší odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění této
informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Tovačov

Olomoucký kraj – zde
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde

Městský úřad Tovačov, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Náměstí 12,
751 01 Tovačov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel

Českomoravský štěrk, a. s., 664 04 Mokrá č. p. 359
Zpracovatel oznámení

RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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