Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č.j.: KUOK 29208/2015
V Olomouci dne 24. 3. 2015
SpZn.: KÚOK/27664/2015/OŽPZ/507
vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová
tel.: 585 508 602
Dle rozdělovníku
e-mail: b.plainerova@kr-olomoucky.cz
Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání“
zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (jako
příslušný úřad), Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 6 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,
oznámení záměru „Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru
Rozstání“, k.ú. Rozstání pod Kojálem, podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona
a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1
cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost PEDOP s.r.o., Lipovec 18, 679 15, okres
Blansko, IČ: 25582411, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Ladislavem
Zvonkem, Vincencov 69, 798 04 Určice.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Pavlína Doleželová, Vincencov.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou obec Rozstání
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Obecním úřadě Rozstání, na odboru
životního prostředí Magistrátu města Prostějova a na oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst.
4 citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna
na
internetové
adrese
ministerstva
životního
prostředí
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK735.
Charakteristika záměru:
Záměr řeší další těžbu stavebního kamene v dobývacím prostoru Rozstání, kde
probíhá dobývání stavebního kamene dle „Plánu otvírky, přípravy a dobývání
Rozstání“. Ložisko kamene je otevřeno 3-etážovým stěnovým lomem s těžebními
kótami 501, 513 a 524 m n. m. Navrženou změnou společnosti PEDOP s.r.o. je
snížení těžební báze o 15 m, tedy zahloubení lomu o jednu etáž na kótu 486 m n. m.,
plošné zmenšení prostoru těžby pouze na pozemky ve vlastnictví společnosti
PEDOP s.r.o. a s tím spojený přepočet vytěžitelných zásob. V návaznosti na to dojde
ke změně sanace a rekultivace. Předpoklad prodloužení životnosti lomu je cca 16 let.
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Navrhovanou změnou nedojde ke změně dobývací metody, kterou jsou trhací práce
velkého rozsahu, technologie zpracování a úpravy těžené suroviny, nakládání
a odvozu suroviny. Výše těžby a tedy ani z toho plynoucí dopravní zatížení se
nezmění.
Olomoucký kraj a obec Rozstání (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a
o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce
a zveřejněním informace nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým,
způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčenou obec Rozstání v souladu s ust. § 16 odst. 4
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o datu vyvěšení této
informace zdejšímu úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail:
b.plainerova@kr-olomoucky.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a obec Rozstání (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 6 cit.
zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu 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
posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí
v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), v opačném případě
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.
S odvoláním na znění ust. § 6 odst. 7 zákona, každý může zaslat své vyjádření
k oznámení zdejšímu úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení 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

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová
Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Obec Rozstání

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

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

Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Prostějově,
Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
41, 772 11 Olomouc

Obvodní báňský úřad pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren
781, 75 501 Vsetín 1
Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Ladislav Zvonek, Vincencov 69, 798 04 Určice
Na vědomí

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

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

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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