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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 

 
dle rozdělovníku 

 
Datum: 17. 12. 2013 
Číslo jednací: 3975/ZPZ/2013/ULK870 - závěr 
JID: 168156/2013/KUUK 
Vyřizuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra / 169 
E-mail: sikorova.p @kr-ustecky.cz 
 
Věc: Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv ů na životní prost ředí, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákona) – p ředání 
závěru zjiš ťovacího řízení podle § 7 zákona  
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 
dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,               
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že záměr „Těžba a rekultivace 
v lokalit ě Úhoš ťany“ byl podrobena zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě 
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků 
a veřejnosti vydal p říslušný ú řad závěr zjiš ťovacího řízení, který vám v příloze zasíláme. 

Dotčenou obec – m ěsto Kada ň (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme                 
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a 
nejméně ještě  jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 
15 dnů. Zároveň žádáme dot čenou obec o písemné vyrozum ění o dni vyv ěšení této 
informace p říslušnému ú řadu a to ve lh ůtě do 7 dn ů od vyv ěšení. 

Kompletní informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK870. 

 

 

 

 

 

RNDr. Burian Tomáš 
v zastoupení vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství 
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Rozdělovník k č.j.: 3975/ZPZ/2013/ULK870 - závěr 
 
Oznamovatel:  

1)  C4SC78 s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov zastoupen              
na základě plné moci fyzickou osobou Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
  

 
Dotčené územní samosprávné celky:  

2)  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem      

3)  Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň  
 
Dotčené správní ú řady:  

4) Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí            
nad Labem                         

6)  Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 15, 
400 01 Ústí nad Labem  

7) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429, 434 61 Most  
 
Na vědomí:  

8)  Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10     

9) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335,                             
430  01 Chomutov            


