
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Č.j.          Vyřizuje:                              V Č. Budějovicích dne                                       
1751/510/14                           Mgr. Jakub Honetschläger             4.11.2014                     
77244/ENV/14 
 
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů –

oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace  

 
Jako příslušný úřad Vám oznamujeme, že veřejné projednání ve smyslu § 17 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, záměru 

 
„ZMĚNA DOBÝVACÍHO PROSTORU MARŠOV NA VÝHRADNÍM LOŽISKU BENTONITU 

MARŠOV U TÁBORA“ 
 
se bude konat 
 
Místo:  obecní úřadovna Maršov (Maršov č.p. 26) 
 
 
Datum: 13. 11. 2014 
 
 
Čas:  16:00 
 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona 
neprodleně o zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání na úředních 
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním 
tisku, rozhlase apod.), a to po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň je žádáme v 
souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni zveřejnění 
informace o veřejném projednání na úřední desce v nejkratším možném termínu. 
 

Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 

 

 
 
 
JUDr. Hana Dvořáková 
ředitelka odboru 
výkonu státní správy II 
                                                                                                       
 
 
Příloha: Oznámení o konání veřejného projednání 
 
 
 

D l e   r o z d ě l o v n í k u  

 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Odbor výkonu státní správy II 
Mánesova 3a, 370 01  České Budějovice 
tel.: +420 387 722 440 
fax: +420 387 722 364  
jakub.honetschlager@mzp.cz 
www.mzp.cz 



 
Rozdělovník k č. j.: 77244/ENV/14 
 
 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 

• Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Rodinové, Ph.D., U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice  

• Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice (se žádostí o zveřejnění i v 
místních částech Maršov a Obora) 

 
Dotčené správní úřady: 

• Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 3, 390 15  Tábor 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, Palackého 
350, 390 01  Tábor  

• Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZaL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, U 
Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21  Č. Budějovice 

• Obvodní báňský úřad Příbram, pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 
11, 301 00 Plzeň 

 
 
Oznamovatel: 

• KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most 
 
 
Zpracovatel dokumentace: 

• GEKON, s.r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň (odpovědný řešitel RNDr. Ludmila 
Morvicová) 

 

Zpracovatel posudku: 
 

• Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice 
 
Odbory MŽP: 

• odbor PVŽP a IPPC 
• odbor ochrany ovzduší 
• odbor ochrany vod 
• odbor geologie 
• odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Odbor výkonu státní správy II 
Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice 
 
                                                                               V Českých Budějovicích 4.11.2014 
                                                                               č.j. 1753/510/14 – Hon 
                 77251/ENV/14    

 
 
 

O Z N Á M E N Í 

o konání veřejného projednání dokumentace a posudku vlivů záměru 

 „ZMĚNA DOBÝVACÍHO PROSTORU MARŠOV NA VÝHRADNÍM LOŽISKU BENTONITU 
MARŠOV U TÁBORA“ 

na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako orgán pověřený zajištěním 
posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí, v souladu se zákonem  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  o z n a m u j e  dle ustanovení § 17 
odst. 1 zákona, že dokumentace a posudek včetně vyjádření budou veřejně projednány 

dne 13. listopadu (čtvrtek) od 16:00 hodin 
v obecní úřadovně Maršov, Maršov 26, 391 75 Malšice 

 

Předmětem projednání je záměr změny současného dobývacího prostoru a pokračování 
stávající těžby bentonitu na výhradním ložisku Maršov u Tábora. Zásoby bentonitu budou v 
případě posuzovaného rozšíření DP i nadále dobývány jámovým lomem s několika těžebními 
etážemi. 

Posudek k dokumentaci a k ní podaným vyjádřením zpracoval Mgr. Radomír Mužík, který je 
oprávněnou osobou k této činnosti.   

Řízením veřejného projednání byl pověřen pracovník MŽP, odboru výkonu státní správy II, 
Mgr. Jakub Honetschläger. 

Průběh veřejného projednání: 

1/  Úvod - představení oficiálních účastníků, informace o procesu 
2/  Prezentace oznamovatele, zpracovatele dokumentace, zpracovatele posudku 
3/  Vyjádření zástupců dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů 
k posudku 
4/ Vyjádření a dotazy veřejnosti a odpovědi na ně (oznamovatel, zpracovatelé posudku a 

dokumentace, zástupci dotčených správních úřadů) 
5/  Závěr - shrnutí veřejného projednání, objasnění dalšího postupu 
 
 

 
 

 
JUDr. Hana Dvořáková 
ředitelka odboru 
výkonu státní správy II 

 

Vyvěšeno dne:                      
 

Sejmuto dne: 


