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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému 
v kategorii II 

Jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona, Vám zasíláme v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 6 zákona kopii oznámení záměru 

„Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku 
stavebního kamene v DP Zahrádka“, 

zpracovaného v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a sdělujeme Vám, že tento záměr 
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 
Dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné 
do oznámení nahlížet, na úřední desce současně s upozorněním, že každý může 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení Odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Plzeňského kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona 
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění 
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jan.benes@plzensky-kraj.cz), 
popř. písemně, o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším 
možném termínu. 
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) a dotčené správní 
úřady ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému 
úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední 
desce kraje. 
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě 
nutnosti posouzení záměru žádáme, 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 (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále 
žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující 
stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu. 
Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti 
z nich vyplývající. 

dle rozdělovníku 
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Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1956. 
 
Příloha: ‒ oznámení v tištěné podobě nebo elektronicky na CD dle rozdělovníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Nálevka 
vedoucí oddělení IPPC a EIA 
 
podepsáno elektronicky 
  

http://www.cenia.cz/eia
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Rozdělovník k č. j.: PK-ŽP/3039/21 
Dotčené územní samosprávné celky: 
Plzeňský kraj Příloha: oznámení na CD 
Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
Město Všeruby Příloha: oznámení 
Všeruby č.p. 2, 330 16  Všeruby 
(Pozn: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení záměru rovněž v části města Radimovice.) 

Obec Zahrádka Příloha: oznámení 
Hůrky 39, Zahrádka, 330 38  Úněšov 
(Pozn: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení záměru rovněž v části obce Hůrky a Mostice.) 

Dotčené správní úřady: 
Krajský úřad Plzeňského kraje (dotčená oddělení Odboru životního prostředí s žádostí o vyjádření) 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
Městský úřad Nýřany (obec s rozšířenou působností) Příloha: oznámení na CD 
Americká 8/39, 304 66  Plzeň 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Příloha: oznámení na CD 
se sídlem v Plzni 
Skrétova 15, 303 22  Plzeň 
Česká inspekce životního prostředí Příloha: oznámení na CD 
Oblastní inspektorát Plzeň 
Klatovská 48, 301 22  Plzeň 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Příloha: oznámení na CD 
Plzeňského a Jihočeského 
17. listopadu 1926/1, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí 
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy Příloha: oznámení na CD 
Krušnohorská 1010/7, 360 10  Karlovy Vary 
(dříve ST – oblast povodí Berounky) 
Na vědomí: 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 
Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
TISEA – Mgr. Jiří Bělohlávek 
Bylany 66, 284 01  Miskovice 

https://orzapadnicechy.lesycr.cz/
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 Vyvěšeno dne:________ 
 Sňato dne: __________ 

 
 

Na základě § 16 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 (dále jen „zákon“) 

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI 

zahájení zjišťovacího řízení záměru 

„Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního 
kamene v DP Zahrádka“ 

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental 
Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního 

prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 11. 2. 2021 do 15. 3. 2021 
ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy. 

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení 

ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 15. 3. 2021 
písemné vyjádření. 

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně 

samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru 

zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor 
životního prostředí. 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 

na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1956. 

http://www.cenia.cz/eia



