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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, bod 79, jako
změna záměru podle § 4 odst. b) zákona

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen
„ministerstvo“), zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení, které bylo
zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu k záměru

„Pokračování těžby v lomu Prachovice“
a sděluje, že záměr oznamovatele (CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00
Praha 5 - Stodůlky), bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Záměr bude realizován uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, plocha dobývacího prostoru činí
111,2 ha, těžená plocha v rámci záměru včetně výsypky 84,88 ha (bez rozšíření proti
současnému povolenému stavu).
Stávající objem těžby 1 200 000 t/rok, v rámci záměru dojde k navýšení objemu těžby na
1 700 000 t/rok.
Dotčené územní samosprávné celky (Pardubický kraj a obec Prachovice) ministerstvo žádá
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, že
oznámení bylo zveřejněno na odkazu: Informační systém EIA (cenia.cz), na úředních deskách
současně s upozorněním, že veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění
je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst.
8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
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Ve vyjádření ministerstvo uvítá názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru ministerstvo žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
kladen zvýšený důraz. Ve vyjádřeních není nutné oznamovatele upozorňovat na navazující řízení
a povinnosti z nich plynoucí.

K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty ministerstvo, na základě § 6 odst. 8
zákona, nepřihlíží.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j. MZP/2021/550/334
ZN/MZP/2021/550/44
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ Obec Prachovice
Chrudimská 50
538 04 PRACHOVICE
Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

3/

z28bwu9

cn4b3hd

skvdzan

KHS se sídlem v Pardubicích
Čáslavská 1146
537 32 CHRUDIM
23wai86
4/ Obecní úřad
Chrudimská 50
538 04 PRACHOVICE
5/ Městský úřad
Resselovo náměstí 77
537 16 CHRUDIM
3y8b2pi
6/ OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
gf9adwf
7/ MŽP OVSS VI
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové
Oznamovatel:
CEMEX Czeceh Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky
vrkvcuz
Zpracovatel oznámení a oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Pavla Žídková
Polní 293
747 62 MOKRÉ LAZCE

