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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zahloubení
kamenolomu Votice na výhradním ložisku granodioritu v DP Martinice a na nevýhradním
ložisku granodioritu Beztahov – vršky“ v k. ú. Beztahov.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 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) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona
informaci o oznámení záměru Zahloubení kamenolomu Votice na výhradním ložisku
granodioritu v DP Martinice a na nevýhradním ložisku granodioritu Beztahov – vršky v k. ú.
Beztahov, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČO: 25137026
Zpracovatelem oznámení je Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora
Předmětem záměru je zahloubení kamenolomu Votice na výhradním ložisku Votice granodioritu v DP
Martinice a na nevýhradním ložisku granodioritu Beztahov – vršky na úroveň 442 m n.m. Realizací
záměru dojde ke zvýšení celkového objemu vytěžitelných zásob o cca 1 294 200 m3 (cca 3 494 000 t)
zásob suroviny na celkový objem (na výhradním i nevýhradním ložisku) cca 4 178 600 m3 (cca
11 282 000 t) zásob suroviny. Celková životnost lomu se při celkové roční kapacitě těžby cca 400 000
t prodlouží o 9 let. Předpokládáno je, že do doby vytěžení zásob v DP Martinice bude cca polovina
vytěžena z dobývacího prostoru a polovina na nevýhradním ložisku. V dalších letech bude těžba
probíhat již jen na nevýhradním ložisku. Zahloubením kamenolomu nedojde k plošnému rozšíření
těžební jámy.
Středočeský kraj a město Votice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je
možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, město Votice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení
této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a město Votice (jako dotčené územní samosprávné
celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu
úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Datum zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce zdejšího úřadu je 13.8.2020. Rovněž je informace zveřejněna
v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem
oznámení pod kódem STC2319.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen
zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření byly formulovány
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3
resp. č. 4 k zákonu.
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S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší Odbor životního
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí

Rozdělovník k č. j.: 111807/2020/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice
Dotčené orgány:
3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053,
256 55 Benešov
4. Městský úřad Votice, OŽP, Komenského nám. 700, 259 17 Votice
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Oznamovatel:
7. ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
Na vědomí:
8. Stavební úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice
9. Zpracovatel oznámení Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora
(2 obdrží v příloze Oznámení EIA)
(1 obdrží vedle datové zprávy též v listinné podobě oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy je
oznámení uloženo na portálu CENIA - www.cenia.cz/eia , kód záměru 2319)

