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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Terénní úpravy – 

zavážení Modrého lomu“ v k. ú. Tetín u Berouna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Terénní úpravy – zavážení Modrého lomu v k. ú. Tetín u Berouna, 

podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 

podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Obec Tetín, Na knížecí 2, 266 01 Tetín, IČ: 00233889 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Daniel Bubák, Ph.D., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 

Předmětem záměru je provoz zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám. 

Zařízení bude provozováno jako součást navrženého způsobu provádění rekultivačních prací 

technického a biologického charakteru v bývalé lomové jámě Modrého lomu u Tetína. Plošný rozsah 

záměru je 2,82 ha (plocha pro využívání odpadů v zařízení). V rámci terénních úprav bude využito cca 

262 000 m3 inertních materiálů. Částečně se bude jednat o přesun materiálů již dříve uložených. Roční 

množství dovezeného materiálu bude max. 67 tis. tun a v jednotlivých letech se může lišit. Doba 

provozu do naplnění kapacity a následné konečné modelace terénu se předpokládá maximálně na 6 let. 

V současné době jsou terénní úpravy dřívější lomové jámy prováděny podle uvedeného ÚR 2012. 

Výsledným schváleným konečným stavem je vytvoření zarovnané plochy výškově navazující na 

současnou úroveň jižního a jihozápadního okraje lomu. Pata navážky kopíruje patu severní stěny, čímž 

je uměle vytvořena roklina. Severní stěna představuje významný geologický profil vápence pražského 

souvrství a zlíchovských vápenců a není činností dotčena. Jedná se tedy de facto o pokračující činnost, 

která povede k finálnímu dotvoření terénu v prostoru bývalého Modrého lomu a následné biologické 

rekultivaci. 

Středočeský kraj a obec Tetín (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, obec Tetín o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této 

informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Tetín (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 05.02.2021. Rovněž je informace zveřejněna 

v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem 

oznámení pod kódem STC2357. 
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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. 

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. Hana Švingrová            

                     vedoucí oddělení posuzování vlivů na  

 životní prostředí 

 

Rozdělovník k č. j.:   016389/2021/KUSK 

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

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

2. Obec Tetín, Na knížecí 2, 266 01 Tetín 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, Dittrichova 17, 128 01 

Praha 2  

4. Městský úřad Beroun, OŽP, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun-Centrum 

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. Obec Tetín, Na knížecí 2, 266 01 Tetín 

Na vědomí: 

8. Stavební úřad Beroun, Husovo náměstí, 266 01 Beroun-Centrum 

9. AOPK ČR, Správa CHKO Český kras, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

10. Zpracovatel oznámení, GET s.r.o. (Ing. Daniel Bubák, Ph.D., Mgr. Jakub Vicena), Perucká 

2540/11a, 120 00 Praha 2 

(1 - 2 obdrží v příloze oznámení EIA) 


