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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále
jen „ministerstvo“), v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“),
zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru oznamovatele (ŠARAVEC A RUČ,
spol. s r.o., Smilova 310, 530 02 Pardubice).

„Stanovení dobývacího prostoru Stéblová VII a následná těžba
štěrkopísků"
na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil oznamovatel.
Záměrem je plánovaná těžební činnost a úprava štěrkopísku v rámci stanoveného DP
Stéblová VII. s maximální roční těžbou 170 000 m3/rok, což odpovídá 290 000 tun/rok.
Plánovaná těžební činnost se plánuje s maximální roční těžbou 290 000 tun/rok, což
představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré parametry činnosti.
Dotčené územní samosprávné celky (obec Stéblová a Pardubický kraj) ministerstvo
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o
dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, současně
s upozorněním, že veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve
lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
dotčeného kraje.
Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 3 zákona o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 8 odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do
30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6258
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na základě § 8
odst. 3 zákona, nepřihlíží.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Příloha: dokumentace

Rozdělovník k č.j. MZP/2019/550/29
ZN/MZP/2019/550/7
Dotčené územní samosprávné celky:
1/
Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/
Obec Stéblová
Stéblová 12
533 45 OPATOVICE NAD LABEM

dokumentace na odboru ŽP a Z
tgkbg8w

Dotčené orgány:
1/
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
z28bwu9
2/
KHS Pardubického kraje
Mezi Mosty 1793
530 03 PARDUBICE
23wai86
3/
Obecní úřad
Stéblová 12
533 45 OPATOVICE NAD LABEM
4/
OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Wonkova 1142/1
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
gf9adwf
5/
ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
skvdzan
6/
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 PARDUBICE
ukzbx4z
Oznamovatel:
ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o.
Smilova 310
530 02 PARDUBICE
nxc5vb5
Zpracovatel dokumentace a oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Vladimír Plachý
EMPLA AG spol. s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 HRADEC KRÁLOVÉ
b8g35aq

