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 Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Č.j.: KUOK 89994/2019                    Olomouc 26. 8. 2019   
SpZn.: KÚOK/87881/2019/OŽPZ/507 
Vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová 
Tel.: 585 508 602        Dle rozdělovníku 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: b.plainerova@olkraj.cz 
 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 1 
Počet listů/svazků příloh: 1 

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Pokračování těžby v lokalitě Nejdek 2“ zařazeného v kategorii II, bodu 
79 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také 
„krajský úřad“), Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 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 také 
„zákon“), oznámení záměru „Pokračování těžby v lokalitě Nejdek 2“, k. ú. Nejdek  
u Hranic a k. ú. Střítež nad Ludinou, podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu a sděluje 
Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona a informace 
o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona. 

Oznamovatelem záměru je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká č.p. 849, 
721 00 Ostrava – Svinov, IČ 49452011. 

Zplnomocněnou zástupkyní oznamovatele a zpracovatelkou oznámení je paní  
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531. 

Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou obec Střítež nad Ludinou, 
obec Bělotín a Olomoucký kraj. 

Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Obecním úřadu v Bělotíně, Obecním 
úřadu ve Stříteži nad Ludinou, na Odboru stavební úřad, životního prostředí  
a dopravy Městského úřadu Hranice a na oddělení integrované prevence Odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je 
zpřístupněna na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK849. 
 
Charakteristika záměru: 
 
Charakterem záměru je pokračování těžby ve stávajícím stanoveném dobývacím 
prostoru bez překročení jeho hranice. V rámci pokračování těžby se předpokládá 
zahloubení části těžené plochy na úroveň kóty 341 m n. m. ze stávající 352 m n. m. 
Těžební plocha bude pokračovat západním směrem, aniž by dosáhla hranice 
dobývacího prostoru. Záměr zachovává stávající objem těžby (průměr 145 000 t/rok, 
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maximum 150 000 t/rok). Nemění se způsob těžby ani její úprava nebo expediční trasy. 
Dobývací prostor Nejdek je součástí výhradního ložiska 3033400 Nejdek u Hranic. 

 
Olomoucký kraj a obce Střítež nad Ludinou a Bělotín (jako dotčené územní 
samosprávné celky) žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 cit. zákona o zveřejnění 
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením 
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme obce Střítež 
nad Ludinou a Bělotín v souladu s ust. § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání 
písemného vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu (informaci 
můžete zaslat také na e-mail: b.plainerova@olkraj.cz).  
 
Dále žádáme Olomoucký kraj a obce Střítež nad Ludinou a Bělotín (jako dotčené 
územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu  
ust. § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu 
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr 
posuzovat dle cit. zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být 
posuzován uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být 
v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz. Pokud 
nepožadujete, aby byl záměr posuzován, žádáme vás, aby vaše vyjádření 
neobsahovalo žádné podmínky. Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 
cit. zákona může každý zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství  
do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce 
Olomouckého kraje.  

K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží. 

   

 

  Otisk úředního razítka 
 
Otisk úředního razítka 
 

    Mgr. Radomír Studený 
  vedoucí oddělení integrované prevence 
  Odboru životního prostředí a zemědělství 
  Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová 
 
Příloha: oznámení 
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Rozdělovník:  
 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Obec Střítež nad Ludinou 
 Obec Bělotín 
 Olomoucký kraj 

 
Dotčené správní úřady 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Městský  úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, 

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov 
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 

772 11 Olomouc 
 Obvodní báňský úřad pro území Moravskoslezského kraje a Olomouckého, 

Veleslavínova 1598/18, 702 00 Ostrava 
 Povodí Odry, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava 

 
Oznamovatel 
 KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká č.p. 849, 721 00 Ostrava - Svinov 

 
Zástupce oznamovatele a zpracovatel oznámení 
 Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 

 
Na vědomí 
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 

110 00 Praha 10  
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