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   Z Á P I S 

z veřejného projednání dokumentace podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 453/2017 Sb. záměru 

 

„Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – SNÍŢENÍ KAPACITY“ 

 

konaného dne 25. 4. 2018 v jednacím sále města Příbram, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

  

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním  

Dosavadní průběh procesu posuzování vlivů záměru „Betonárna BERGER BETON 

spol. s r.o. - závod Příbram – SNÍŢENÍ KAPACITY“ je patrný z následujícího přehledu: 

 dne 5.6.2015 bylo na KÚSK doručeno oznámení záměru Betonárna BERGER BETON 

spol. s r.o. - závod Příbram – SNÍŢENÍ KAPACITY zpracované podle přílohy č. 3, 

vypracováno bylo společností TISEA a zpracovatel oznámení byl Mgr. Jiří Bělohlávek, 

 dne 16.6.2015 – 17.7.2015 bylo vyvěšeno na úřední desce KÚSK a byl zahájen proces 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

 dne 29.7.2015 KÚSK vydal pod č.j. 081338/2015/KUSK Rozhodnutí - závěr zjišťovacího 

řízení, v němţ konstatoval, ţe záměr nebude dále posuzován podle zákona, 

 Občanské sdruţení „Karlínsko – Libeňské kaskády“ podalo proti výše uvedenému 

rozhodnutí odvolání – příslušným odvolacím orgánem bylo Ministerstvo ţivotního prostředí, 

které dne 20. 1. 2016 potvrdilo výše uvedené prvostupňové rozhodnutí 

 Občanské sdruţení „Karlínsko – Libeňské kaskády“ podalo proti rozhodnutí o odvolání 

ţalobu ke Krajskému soudu v Praze, ten dne 22. 7. 2016 zrušil obě výše uvedená rozhodnutí 

a věc vrátil k dalšímu řízení 

 dne 04. 10. 2016 KÚSK  vydal pod č.j. 146550/2016/KUSK nový závěr zjišťovacího řízení 

s tím, ţe je nutno záměr posoudit v celém rozsahu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 
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 dne 11.9.2017 pod č.j. 111842/2017/KUSK obdrţel KÚSK dokumentaci záměru 

zpracovanou podle přílohy č. 4, zpracovanou taktéţ Mgr. Jiřím Bělohlávkem, 

 dokumentace byla rozeslána DÚSC a DSÚ k vyjádření, informace o dokumentaci byla 

zveřejněna na úřední desce KÚSK ve dnech 25.9.-26.10.2017, na úřední desce města 

Příbram ode dne 29.9.2017, 

 dne 23.10.2017 byl Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. pověřen zpracováním posudku,      

(smlouva č. S-3467/OŢP/2017), dokumentace mu byla předána dne 26.10.2017, 

 dne 23.11.2017 KÚSK vrátil pod č.j. 142278/2017/KUSK dokumentaci oznamovateli 

k doplnění, informace o vrácení dokumentace byla zveřejněna na úřední desce KÚSK 

ve dnech 24.11.-11.12.2017, 

 dne 26.2.2018 pod č.j. 028835/2018/KUSK obdrţel KÚSK doplněnou dokumentaci 

záměru zpracovanou podle přílohy č. 4, zpracovanou taktéţ Mgr. Jiřím Bělohlávkem, 

 doplněná dokumentace byla rozeslána DÚSC a DSÚ k vyjádření, informace 

o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce KÚSK ve dnech 13.3.-13.4.2018, na úřední 

desce města Příbram ode dne 13.3.2018, 

 dne 12.4.2018 byla zveřejněna informace o konání veřejného projednání a rozeslána DÚSC, 

DSÚ a jiným subjektům. 

 

 2. Místo a čas veřejného projednání  

Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. 

se uskutečnilo dne  25.4.2018 od 17:00 do cca 19:30 hodin v jednacím sále města Příbram.  

 

3. Řízení veřejného projednání  

Řízením veřejného projednání byla Krajským úřadem Středočeského kraje pověřena v souladu 

s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 453/2017 Sb. Ing. Veronika Bukáčková, referentka oddělení 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí, odboru ţivotního prostředí a zemědělství KÚSK. 

 

4. Předmět veřejného projednání  

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace a vyjádření k ní obdrţená ve smyslu § 8 

zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o záměr STC1899 „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. 

- závod Příbram – SNÍŢENÍ KAPACITY“, dále v textu zápisu jen záměr. Tento záměr 

byl zařazen do kategorie II, bod 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených 

v kategorii I  ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu 

a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I). 

Přítomni za účastníky posuzování: 

Za Krajský úřad Středočeského kraje: 

Ing. Veronika Bukáčková 

Ing. Hana Švingrová 

Mgr. Václav Frydrych 

Zpracovatel dokumentace:  

Ing. Jiří Bělohlávek (v textu dále zpracovatel dokumentace) 

Zpracovatel posudku:  

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. (v textu dále zpracovatel posudku) 
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Oznamovatel:  
BERGER BETON spol. s r. o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 41938658, zastoupena 

na veřejném projednání panem Jiřím Spěváčkem 

Dále byli přítomni: hydrogeolog RNDr. Ivan Koroš za Hydrogeologickou společnost, s.r.o., 

zástupce KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Ing. Luboš Mandík a zástupce 

Městského úřadu Příbram, odbor ţivotního prostředí Ing. Petr Walenka. 

Celkem bylo na veřejném projednání dle prezenční listiny přítomno 15 osob.  

 

 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

 

1. Úvod 

Veřejné projednání zahájila Ing. Veronika Bukáčková (dále jen vedoucí VP), pověřená 

Krajským úřadem Středočeského kraje řízením veřejného projednání. V úvodu seznámila 

přítomné s cílem veřejného projednání a jeho programem, představila zástupce jednotlivých 

stran a  uvedla stručnou rekapitulaci jednotlivých dosavadních kroků v procesu posuzování 

předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

(dále jen zákona č. 100/2001 Sb.). 

 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 

V další části veřejného projednání byli k vystoupení vyzváni zástupci jednotlivých stran:  

Zpracovatel dokumentace přítomné seznámil se základními údaji o záměru, s přístupem 

ke zpracování, obsahem a zaměřením dokumentace. V rámci vyhodnocení kumulace vlivů 

záměru na ţivotní prostředí byl kladen zvláštní zřetel na připravovaný záměr Míchací centrum 

Příbram, který se nachází na sousedním pozemku. V rámci dokumentace byl vypracován 

hlukový model a rozptylová studie, ze kterých vyplývá, ţe realizace záměru je přípustná.  

Dále zpracovatel dokumentace seznámil přítomné se způsobem získávání vody pro potřeby 

záměru a s tím spojenou problematiku šíření staré ekologické zátěţe vlivem čerpání podzemní 

vody z vrtů. 

Zpracovatel posudku představil účel a cíl posudku a vypořádání se s připomínkami 

k dokumentaci. Posudek má strukturu danou zákonem a obsahuje návrh stanoviska 

s navrţenými podmínkami. Zpracovatel posudku informoval, ţe povaţuje vstupní data 

dokumentace za validní. Dále posluchače rámcově seznámil s obsahem některých příloh 

dokumentace. Zpracovatel posudku také konstatoval, ţe bude navrhovat, aby bylo v rámci 

zkušebního provozu provedeno měření dopravy.  

 

3. Diskuze 

V další části veřejného projednání proběhla diskuse. Přítomní byli vyzváni k vyjádření 

připomínek a dotazů. 

Pan Muţík, jako zástupce jiţ povolené konkurenční betonárny na sousedním pozemku, 

uvádí, ţe dle jeho názoru nebyla dostatečně vyhodnocena kumulace vlivů projednávané 

betonárny při jejím maximálním výkonu s jiţ povolenou betonárnou na sousedním pozemku. 

Zejména upozorňuje na problematiku čerpání podzemních vod. Jiţ povolený záměr „Míchací 

centrum Příbram“ nově také počítá se získáváním technologické vody z vrtu. Dále upozorňuje 

na nesoulad v hodnotách objemu čerpání podzemních vod, které se liší od maximální 

povolené kapacity, která byla stanovena v rámci hydrogeologického posouzení záměru. 
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RNDr. Ivan Koroš, hydrolog upozornil, ţe se nejedná o nesoulad v hodnotách čerpání 

podzemní vody. V rámci hydrogeologického průzkumu bylo provedeno extrémní čerpání 

z vrtů, aby bylo moţné identifikovat všechny vlivy i při vyšší vydatnosti neţ je v záměru 

navrţená. Dále uvádí, ţe vyhodnocení dostatečné vydatnosti vrtů pro potřeby obou betonáren 

je na ţadateli nového záměru. Domnívá se ovšem, ţe dle zjištěné vydatnosti vrtů je v řešené 

lokalitě vody přebytek.  

Zpracovatel dokumentace uvádí, ţe v dokumentaci byla řádně vyhodnocena kumulace vlivů 

obou betonáren. V  rozptylové studii je hodnocen kumulativní vliv obou betonáren 

za průměrného i za maximálního výkonu. V hlukové studii byla zjišťována maximální zátěţ 

komunikací, kterou dané území „ještě snese“. Po uvedení řešené betonárny do provozu bude 

v ulici Obecnická rezerva 500 NA/den.  

Ing. Luboš Mandík pro upřesnění uvádí, ţe v ulici Obecnická je jeden rodinný dům, 

na coţ upozornil sám oznamovatel a zpracovatel dokumentace. V rámci zkušebního provozu 

bude KHS chtít ověřit vypočtené hodnoty reálným měřením. Hluk z dopravy není problém 

v případě, kdy bude doprava vedena ulicemi Dělostřelecká, Obecnická a Evropská. 

Zpracovatel dokumentace upozorňuje na skutečnost, ţe v rámci hodnocení čerpání z vrtů 

nebylo počítáno se sousední betonárnou, protoţe se v případě vrtu u druhé betonárny jedná 

o nový záměr. Vyhodnocení kumulace bude tedy na nich. 

Pan Zábrodský se zeptal, co znamená pojem „časová prodleva“ a jak se v dokumentaci 

dospělo k číslu 0,55.   

Zpracovatel dokumentace vycházel z údajů poskytnutých oznamovatelem. Číslo 55 m
3
 

udává reálný výkon betonárny. Reálný provoz obdobné betonárny je ověřen betonárnou 

Chýně. 

Oznamovatel potvrdil, ţe u svých šesti provozovaných betonáren mají ověřený tento reálný 

výkon. 

Pan Zábrodský se obává nedodrţení oznámené kapacity výroby a vznesl dotaz ohledně 

technologie betonárny. Při plánovaném výkonu 20 tis. m
3
 není třeba do betonárny osazovat 

tak výkonnou technologii. 

Oznamovatel uvádí, ţe technické parametry betonáren jsou nastaveny mateřskou společností. 

Také uvádí, ţe štítkový výkon betonárny není reálný výkon. Betonárna s míchacím jádrem 

2 m
3
 dle jeho zkušeností nedokáţe reálně vyrobit víc neţ 55 m

3
. 

Pan Zábrodský s argumentací nesouhlasí. Dle jeho názoru není hodnota 55 m
3
 pravdivá. 

Dále vznáší dotaz na kontrolu dováţení surovin a distribuci betonu. Zajímá se o to, 

kdo a jakým způsobem zajistí, aby doprava nebyla vedena Husovou ulicí. 

Zpracovatel dokumentace uvádí, ţe distribuce betonu je dána odbytem a poptávkou. Pokud 

si někdo z Husovy ulice objedná beton, tak mu bude dodán bez ohledu na to, zda mu ho dodá 

betonárna Berger Beton nebo nějaká jiná. 

Pan Zábrodský nebere samozřejmě v úvahu osobu, která si objedná beton do Husovy ulice. 

Jedná se mu především o distribuci betonu do lokalit za Husovou ulicí. 

Zpracovatel posudku odpovídá, ţe existují nástroje na kontrolu dováţení a distribuce 

surovin. Investor můţe například zajistit sledování vozidel, seznámit řidiče s expedičním 

řádem a na základě stíţností a podnětů potom sankcionovat nedodrţení pokynů. 

Pan Zábrodský je přesvědčen, ţe není moţné zabezpečit, aby nákladní auta z betonárny 

nejezdila Husovou ulicí. 

Zpracovatel posudku pro upřesnění a vysvětlení celkové dopravní situace dále udává, 

ţe v průmyslové zóně, kde se řešená betonárna nachází, leţí i jiné průmyslové objekty, 

které jsou počtem průjezdů s tímto záměrem srovnatelné. Počet nákladních vozidel odpovídá 

běţným denním variacím v dopravním proudu a v porovnání s celkovým počtem průjezdů 

v dané lokalitě je marginální a nezpůsobí zaznamenatelný vliv na hlukovou situaci. 
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Pan Zábrodský stále nepovaţuje svůj dotaz ohledně zabezpečení provozu mimo Husovu ulici 

za zodpovězený. 

Zpracovatel posudku doplňuje, ţe v podmínkách stanoviska bude obsaţen pokyn 

pro investora, aby zajistil školení řidičů. 

Pan Zábrodský má dotaz na zpracovatele dokumentace, zda zpracovával dokumentaci 

podle jmenovitého výkonu technologie nebo podle poţadavků investora. 

Zpracovatel dokumentace odpovídá, ţe v dokumentaci jsou uvedeny všechny výkony 

betonárny (štítkový i reálný). V rámci posouzení vlivů na ţivotní prostředí zpracovatel 

dokumentace vycházel z reálného výkonu 55 m
3
/h. Tento údaj byl poskytnut investorem. 

Dalším zásadním údajem byl potom maximální denní výkon 560 m
3
, na který se hodnotí vliv 

dopravy a mnoţství odebrané vody z vrtů. Štítkový výkon se do hodnocení vlivu záměru 

na ţivotní prostředí nepropisuje. Principem stanoviska EIA je stanovení limitů kapacity 

výroby. 

Ing. Hana Švingrová reaguje na probíhající diskusi. Potvrzuje, ţe kapacita výroby 

je výstupem stanoviska EIA. Případný poţadavek investora na zvýšení této hodnoty 

by byl předmětem dalšího posuzování. 

Pan Zábrodský namítá, ţe nelze zabezpečit, aby investor nevyráběl více neţ 20 tis. m
3
/rok, 

kdyţ mu to štítkový výkon technologie umoţňuje a poţaduje, aby byla osazena taková 

technologie, která svým štítkovým výkonem neumoţňuje vyrobit více jak 20 tis. m
3
/rok. 

Ing. Hana Švingrová upozorňuje na skutečnost, ţe není moţné předjímat chování investora. 

Betonárna bude mít provozní řád, kde bude hodnota kapacity uvedena. Kontrolní mechanismy 

samozřejmě existují. Je povinností investora prokázat dodrţování podmínek stanoviska. 

Pan Zábrodský znovu zdůrazňuje, ţe poţaduje instalaci takové technologie, 

která svým štítkovým výkonem nepřesahuje limit 20 tis. m
3
/rok. 

Zpracovatel posudku konstatuje, ţe dosahování štítkové kapacity v reálném provozu 

není moţné. Dále upozorňuje, ţe podmínky stanoviska jsou pro investora ze zákona závazné 

a není moţné a priori předpokládat jejich porušování. 

Pan Zábrodský s touto argumentací nesouhlasí. Nevěří, ţe při štítkovém výkonu instalované 

technologie 300 tis. m
3
/rok bude vyráběno pouze 20 tis. m

3
/rok. 

Oznamovatel pro upřesnění objasňuje principy výroby a prodeje betonu. Výpočet potřeby 

betonu v regionu se provádí podle počtu jeho obyvatel. Záměr se nachází ve městě, které má 

cca 40 tis. obyvatel. Přepočet na m
3
 betonu je potom 1:1, tudíţ na tento region připadá 

cca 40 tis. m
3
 betonu. Oznamovatel ovšem upozorňuje na skutečnost, ţe jiţ dnes jsou ve městě 

provozovány 2 betonárny a jedna další je povolená. Z toho pro projednávanou betonárnu 

vyplývá předpokládaná poptávka 10 tis. m
3
 betonu za rok. 

Pan Zábrodský tím pádem vůbec nechápe instalaci tak výkonné technologie. 

Oznamovatel odkazuje na mateřskou společnost, která udává, jaké technologie budou v jejich 

zařízeních instalovány. Všechny betonárny společnosti Berger Beton jsou osazeny stejnou 

technologií. 

Pan Zábrodský nepovaţuje toto vysvětlení za věrohodné.  

Zpracovatel dokumentace argumentuje tím, ţe nepřímé ovlivnění kapacity výroby je moţné 

v rámci povolení čerpání podzemních vod vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad v rámci 

povolení odběru bude reflektovat udávanou kapacitu 20 tis. m
3
/rok a s tím spojenou spotřebu 

vody. 

Pan Horák upozorňuje na to, ţe podstatou procesu EIA je vyhodnocení dopadů záměru na 

všechny sloţky ţivotního prostředí. V případě překročení (i krátkodobého) deklarovaných 

hodnot by se mělo v tomto procesu vyhodnotit, jaké vlivy to bude mít na ţivotní prostředí. 

Dále se pan Horák ve svém vyjádření vrací k problematice čerpání podzemních vod. 
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Dle jeho názoru by měla být studie týkající se hydrologických poměrů dopracována 

o kumulaci s plánovaným vrtem na sousedním pozemku. 

Ing. Hana Švingrová zopakovala, ţe podmínky stanoviska jsou pro investora ze zákona 

závazné a není moţné a priori předpokládat jejich porušování. Dále se Ing. Švingrová obrátila 

na pana Muţíka s otázkou, jak bylo zásobování vodou řešeno v procesu EIA u sousední 

betonárny. 

Pan Muţík odpovídá, ţe v procesu EIA bylo pro sousední betonárnu počítáno s dovozem 

vody z vodovodního řadu pomocí cisteren. 

Ing. Hana Švingrová upozorňuje, ţe v tomto případě je vyhodnocení kumulace vlivů v rámci 

procesu EIA betonárny Berger Beton irelevantní, protoţe v době vypracování 

této dokumentace nebyl záměr vybudování vrtu na sousedním pozemku znám. 

Pan Horák se domnívá, ţe tato podmínka není irelevantní. V rámci procesu EIA musí být 

vyhodnoceny všechny kumulativní vlivy. Záměr vybudovat vrt na sousedním pozemku 

tu nyní nově je a je tedy nutné ho vyhodnotit v kumulaci s projednávaným záměrem. 

Zpracovatel dokumentace upozorňuje, ţe tato retrospektiva je nepřípustná. Není moţné 

vyhodnocovat zpětně záměry, které přijdou po projednávané betonárně Berger Beton.  

Mgr. Václav Frydrych konstatuje, ţe povolení odběru podzemní vody je samostatné řízení. 

Zhodnocení vlivů ostatních odběrů nepřímo udává matematický model, kde je stanovena 

maximální hodnota čerpání v daném území, tak aby nedošlo k zavlečení kontaminace. 

Tato hodnota je omezující i pro vodoprávní úřad, protoţe povinností úřadu je umoţnit odběr 

všem uţivatelům bez toho aby je limitoval. 

Ing. Hana Švingrová jen pro informaci konstatuje, ţe všechny námitky a připomínky 

vznesené na tomto veřejném projednání budou řádně zaznamenány a vypořádány v rámci 

posudku a následně stanoviska. 

Oznamovatel varoval zástupce konkurenční betonárny před martyriem, které je díky staré 

ekologické zátěţi v lokalitě spojené s problematikou získávání podzemní vody. 

Pan Horák se odvolává na to, ţe v době projednávání jejich betonárny nebyly tyto údaje 

o mnoţství podzemní vody a o staré ekologické zátěţi v lokalitě známé. Nyní jsou dle jeho 

názoru veřejné přístupné a oni s nimi mohou pracovat. Dále vyjadřuje obavu, ţe v případě 

vyčerpání kapacit podzemní vody společností Berger Beton nezbyde ţádná voda pro jejich 

potřeby. 

Ing. Hana Švingrová pro upřesnění dodává, ţe jelikoţ u sousední betonárny nebyl záměr 

odběru podzemní vody předmětem posuzování ani v procesu EIA ani u jiného povolovacího 

řízení, musel by být tento nový poţadavek brán jako změna původního záměru. 

V tomto případě by vyhodnocování kumulace a synergie bylo na konkurenční betonárně. 

Ing. Petr Walenka, Městský úřad Příbram, odbor ţivotního prostředí popírá tvrzení pana 

Horáka, ţe by informace o staré ekologické zátěţi byla nová věc, se kterou přišel Berger 

Beton. Dále uvádí, ţe byla před cca šesti/sedmi lety zpracována analýza rizik toho prostoru 

a všechny tyto údaje jsou i součástí územně analytických podkladů města Příbram. 

Dále upozorňuje zástupce konkurenční betonárny na fakt, ţe stejné martyrium ohledně 

povolení čerpání podzemních vod, kterým si prošla společnost Berger Beton, si budou muset 

projít také. 

RNDr. Ivan Koroš, hydrolog znovu zrekapituloval celý proces, kterým prošli od chvíle, 

kdy začali pro betonárnu počítat s odběrem podzemní vody a znovu upozorňuje na to, 

ţe kaţdý další investor bude muset postupovat stejným způsobem. 

 

Následně byla diskuze ukončena. 
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4. Závěr 

 

Na závěr veřejného projednání bylo zopakováno, ţe dosavadní proces posuzování záměru 

proběhl v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Z veřejného projednání bude pořízen zápis, 

který bude zveřejněn a rozeslán dotčeným stranám společně se stanoviskem.  

Na základě veřejného projednání, dokumentace, posudku a obdrţených vyjádření vydá KÚSK 

závěrečné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí, které bude 

opět zveřejněno a zasláno dotčených stranám. Stanovisko má být podle zákona vydáno do 30 

dnů od dne obdrţení posudku, a to za podmínky včasného proplacení částky za zpracování 

posudku oznamovatelem krajskému úřadu. Následně bude do 7 dnů od vydání rozesláno. 

Výsledek procesu EIA je závazné stanovisko, které není samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.  

Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v ţádném 

správním nebo jiném řízení.  

 

 

III. ZÁVĚR 

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, ţe byla naplněna všechna 

ustanovení pro veřejné projednání dokumentace a posudku k záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram – SNÍŢENÍ KAPACITY“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.  

 

 

 

 

 

Ing. Veronika Bukáčková 

    pověřená řízením veřejného projednání záměru 
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Rozdělovník k č. j.:   055417/2018/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram 

Dotčené orgány: 

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 

Příbram, U Nemocnice 85, 261 19 Příbram 

4. MěÚ Příbram, Odbor ţivotního prostředí, Tyršova 108, 261 19 Příbram 

5. ČIŢP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 

Zborovská 11, 150 21 Praha5  

Oznamovatel: 

7. BERGER BETON spol. s r. o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň 

Na vědomí: 

8. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram 

9. Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 

10. JUDr. Ing. Vojtěch Levora, LEVORA advokátní kancelář, Slovanská 982/136, 326 00 

Plzeň 

11. Nostra Terra, z.s., Nákupní 425/3, 736 01 Havířov 

12. Občanské sdruţení „Karlínsko-Libeňské kaskády“, Livornská 429, 109 00 Praha 

 


