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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ 
doručované veřejnou vyhláškou 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský 
úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 22 písm. a) 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, 
vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(správní řád), závěr zjišťovacího řízení k záměru: 
 

„Pokračování těžby v lokalitě Nejdek 2“ 
 

Identifikační údaje záměru: 
 
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 
 
Kategorie II, bod 79 „Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba 
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené 
povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše 
od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny  
od stanoveného limitu (c). 
 
a) 5 ha 
b) 10 tis. t/rok 
c) x  
 
Kapacita (rozsah) záměru 
 
- průměrný roční objem těžby 145 000 t/rok, max. roční objem těžby 150 000 t/rok 

(zůstává beze změny v porovnání se současným stavem), 
- zahloubení na kótu 341 m n. m. (o 12 m proti současnému stavu), 
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- těžební plocha se rozšíří uvnitř hranic dobývacího prostoru celkem o 55 311 m2, 
dojde k zahloubení na ploše 68 892 m2, celková záměrem dotčená plocha činí  
183 765 m2, 

- celkové těžitelné zásoby: 13,712 mil. t (5,194 tis. m3), 
- předpokládaná výhledová délka hornické činnosti v lokalitě včetně rekultivace:  

100 let, 
- celkově se životnost lomu se prodlouží o 90 let 

  
Umístění záměru:  
 
obec    Bělotín, Střítež nad Ludinou 
k. ú.     Nejdek u Hranic, Střítež nad Ludinou 
dobývací prostor Nejdek, ev. č. 7 0674 
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
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, 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. 
V širším území se vyskytují ložiska stavebního kamene (droby) ve Stříteži nad Ludinou 
(2,6 km od posuzovaného záměru, netěženo), ostatní ložiska nerostných surovin se 
nacházejí ve vzdálenosti větší než 5 km (ložiska cihlářských hlín u Hranic a Polomi, 
ložisko stavebního kamene v Hrabůvce). Kumulace negativních vlivů těžby ložisek 
stavebního kamene se projeví pouze v dopravě na dálnici D1, kumulace vlivů záměru 
s vlivy těžby ložisek cihlářských hlín nenastane. 
 
Situace těžby a expedice v území je ustálená, je zahrnutá v imisním a hlukovém pozadí  
a ani při realizaci záměru nedojde z hlediska vlivů na životní prostředí k její změně. 
 
Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
V rámci pokračování těžby se předpokládá zahloubení části těžené plochy ze stávající  
352 m n. m. na úroveň kóty 341 m n. m. Těžba bude pokračovat západním směrem, aniž 
by dosáhla hranice dobývacího prostoru. 
 
Záměr zachovává stávající objem těžby na úrovni průměrně 145 000 t/rok, maximálně  
150 000 t/rok. Nemění se způsob těžby ani její úprava nebo expediční trasy. 
Celkově se životnost lomu prodlouží na přibližně 90 let.  
 
Celý záměr je předkládán v jedné variantě, varianta bez zahloubení a pokračování těžby 
nemá s ohledem na nemožnost dotěžení zásob stavebního kamene smysl. Záměr je nutno 
realizovat, aby bylo i na nejnižší etáži dosaženo dostatečně bezpečných parametrů pro 
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pohyb pracovníků, vozidel a mechanismů při zachování bezpečného sklonu závěrných 
svahů. 
 
Hlavní horninou na ložisku jsou droby využívané jako stavební kámen. Těžba je 
prováděna pomocí trhacích prací. Trhací práce jsou a budou i nadále prováděny 
clonovými odstřely, jejichž počet se pohybuje kolem 6-8/rok v závislosti na odbytu těžené 
suroviny. Těžba probíhá ve dvou denních směnách (10-15 hod./den). V lomu je 
zaměstnáno 8 stálých pracovníků + podle potřeby další 4 pracovníci externí firmy.  
 
Pro pokračování těžby v dosud netěžených partiích bude zapotřebí odnětí cca 5,34 ha 
pozemků PUPFL. Předpokládá se, že během prvních dvaceti let těžby dojde 
k povrchovému roztěžení nového těžebního prostoru. Zahloubení na bázi 341 m n. m. 
pravděpodobně nebude v časovém horizontu 20 let realizováno, s ohledem na množství 
vytěžitelných zásob na I. až V. etáži dojde k zahloubení až v horizontu cca 60-70 let. To, 
zda bude lom zahlubován pod stávající povolenou úroveň, závisí na dosahovaném ročním 
objemu těžené suroviny, a také na kvalitě suroviny požadované od zákazníků (kvalita 
těžené suroviny je v jednotlivých částech lomu proměnná).  Plato lomu bude nadále 
využíváno pro skladování hotových výrobků. 
 
Zbývající zahloubení bude pak dokončeno včetně plánu sanace a rekultivace v dalších 
letech, tedy až po následném posouzení vlivů záměru na životní prostředí, v časovém 
horizontu 95 - 100 let, tedy mimo rámec předmětného záměru. 
 
Způsob těžby a úpravy se nezmění. Trhací práce budou prováděny stávající dobývací 
metodou pomocí trhacích prací velkého a malého rozsahu, dle platného rozhodnutí OBÚ 
v Brně. Pro trhací práce velkého rozsahu je vypracován platný generální projekt, trhací 
práce malého rozsahu se řídí platným technologickým postupem. Tyto dokumenty budou 
podle potřeby v závislosti na výsledcích seismických měření při zahlubování upraveny. 
V případě nerovnoměrné fragmentace při clonových odstřelech může být sekundární 
rozpojování nadměrných kusů rubaniny prováděno pomocí pneumatického bouracího 
kladiva. 
 
Přítok důlní vody je v současné době tvořen jen srážkovými vodami a je velmi malý. 
Stávající lom je prakticky suchý. Srážková voda zasakuje do plošin vrchních etáží, 
narušených trhacími pracemi, a je odváděna puklinami. V současné době odvodňování do 
vnějšího prostředí lomu není prováděno.  
 
Výskyt významných přítoků podzemní vody se ani při zahloubení nepředpokládá.  
Do zahloubené části lomu bude stékat převážně pouze voda srážková v množství cca 3 
l/s. Toto množství důlní vody bude nutno odvést čerpáním do vodoteče Luha, část těchto 
vod bude využita při skrápění. Množství čerpané vody bude v průběhu roku kolísat  
v závislosti na atmosférických podmínkách, zejména na srážkách. Po ukončení těžby  
a tím i čerpání shromažďovaných vod vznikne v těžené ploše mělká vodní plocha 
s hloubkou cca 5 m. Horizont ukončení těžby je ale značně vzdálený. 
 
Oznamovatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu): 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká č. p. 849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 49452011 
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Oprávněná zástupkyně oznamovatele na základě plné moci a zpracovatelka 
oznámení 
 
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl, že záměr 
 

„Pokračování těžby v lokalitě Nejdek 2“ 
 

nemá významný vliv na životní prostředí  
 

a 

n e b u d e 

posuzován podle citovaného zákona 
 

Odůvodnění 
 
Krajský úřad obdržel dne 20. 8. 2019 oznámení záměru „Pokračování těžby v lokalitě 
Nejdek 2“, k. ú. Nejdek u Hranic a k. ú. Střítež nad Ludinou. Oznamovatelem záměru  
je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká č. p. 849, 721 00 Ostrava – Svinov,  
IČ 49452011, oprávněnou zástupkyní oznamovatele na základě plné moci  
a zpracovatelkou oznámení je Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce.  
 
Oznámení záměru (dále také „oznámení“) bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6 
odst. 4 výše uvedeného zákona a obsahovalo všechny náležitosti stanovené přílohou č. 3 
k tomuto zákonu. Na základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace 
o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého 
kraje a obcí Střítež nad Ludinou a Bělotín) a na internetu v informačním systému EIA 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru OLK849). Za den zveřejnění je 
v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona považován den, kdy byla informace  
o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje, tj. 27. 8. 2019. Současně byla 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům dopisem ze dne 
26. 8. 2019, č. j.: KUOK 89994/2019 zaslána kopie oznámení spolu s žádostí o vyjádření. 
Obec Střítež nad Ludinou zveřejnilo informaci o záměru dne 30. 8. 2019 a obec Bělotín 
dne 27. 8. 2019.   
 
Předmětem 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, 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. V širším území se vyskytují ložiska 
stavebního kamene (droby) ve Stříteži nad Ludinou (2,6 km od posuzovaného záměru, 
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netěženo), ostatní ložiska nerostných surovin se nacházejí ve vzdálenosti větší než 5 km 
(ložiska cihlářských hlín u Hranic a Polomi, ložisko stavebního kamene v Hrabůvce). 
Kumulace negativních vlivů těžby ložisek stavebního kamene se projeví pouze v dopravě 
na dálnici D1, kumulace vlivů záměru s vlivy těžby ložisek cihlářských hlín nenastane. 
Situace těžby a expedice v území je ustálená, je zahrnutá v imisním a hlukovém pozadí  
a ani při realizaci záměru nedojde z hlediska vlivů na životní prostředí k její změně. 
 
Jedná se o záměr zařazený do kategorie II, bodu 79 „Stanovení dobývacího prostoru  
a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) 
nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba 
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného 
limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c). 
 
a) 5 ha 
b) 10 tis. t/rok 
c) x  
 
Přílohou oznámení bylo vyjádření příslušného úřadu územního plánování Městského 
úřadu Hranice, Odboru rozvoje města, Oddělení územního pánování, ze dne 8. 10. 2018, 
č. j.: ORM/56771/18-2 s tím, že uvedený záměr je v souladu s územním plánem Střítež 
nad Ludinou v celém rozsahu navrhovaném na k. ú. Střítež nad Ludinou, dále je v souladu 
s územním plánem sídelního útvaru Bělotín v rozsahu pozemků parc. č. St. 80, St. 81,  
St. 90, St. 91, St. 92, St. 103, St. 104, 1012, 218/1, 994/2, 226/16, 935, 994/3, 221/7, 
221/6, 1011, 226/13, 226/11, 226/10, 226/5, 226/14, 226/7, 226/6, 226/3, 226/15, 235/7, 
235/11, 235/10, 303/11, 303/8, 303/10 k. ú. Nejdek u Hranic. Záměr není v souladu 
s územním plánem sídelního útvaru Bělotín v rozsahu navrženém na pozemcích parc.  
č. 303/13 a 303/7 k. ú. Nejdek u Hranic a na pozemcích parc. č. 235/6, 235/1, 303/7, 
303/9, 303/11, 303/12, 303/13 k. ú. Nejdek u Hranic lze, při respektování charakteru území 
považovat za přípustný i v nezastavěném území. 
 
Další přílohou oznámení bylo stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), s vyloučením významného vlivu na lokality 
soustavy Natura 2000. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 
ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne  
30. 8. 2018, č. j.: KUOK 92813/2018 konstatoval, že záměr nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti s následujícím odůvodněním: 
Předmětem záměru je rozšíření plochy těžby a její zahloubení, lokalizované v rámci 
stávajícího dobývacího prostoru stavebního kamene Nejdek. Záměr se nachází mimo 
území lokalit soustavy Natura 2000. V bezprostředním okolí záměru se žádné lokality 
soustavy Natura 2000 nenalézají. K záměru nejblíže leží lokality soustavy Natura 2000, 
které se nacházejí v Moravskoslezském kraji – evropsky významná lokalita Poodří 
CZ0814092 a stejnojmenná ptačí oblast, jejíž nejbližší okraj se nachází asi 7 km 
východním směrem od těžebního prostoru. Ochrany požívá údolní niva řeky Odry v úseku 
Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích říčních teras. Mozaika společenstev 
vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických tůní a močálů vytváří velmi 
příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a ohrožených druhů rostlin  
a živočichů jako je svinutec tenký, kuňka ohnivá, ohniváček černočárý, modrásek bahenní, 
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piskoř pruhovaný, páchník hnědý, čolek velký a velevrub tupý. Předmětem ochrany v ptačí 
oblasti Poodří jsou bukač velký, moták pochop, ledňáček říční a kopřivka obecná.  
V Olomouckém kraji je nejbližší lokalitou evropsky významná lokalita Hůrka u Hranic 
CZ0714771. Její okraj se nachází ve vzdálenosti asi 8 km jihozápadně od záměru. 
Předmětem ochrany v této evropsky významné lokalitě jsou jeskyně veřejnosti nepřístupné  
a netopýr velký. Po seznámení se s předloženými podklady dospěl orgán ochrany přírody  
k závěru, že záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá potenciál způsobit přímé, 
nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět ochrany výše uvedené lokality, a tedy 
žádné lokality soustavy Natura 2000. 
 
Přílohou oznámení byla Hluková studie č. E/5116/2018/HS (červenec 2018) zpracovaná 
společností Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 1020/7,  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 49606123, vypracovaná Ing. Kateřinou Krestovou, 
Ph. D. s hodnocením: Vzhledem k vypočteným hodnotám uvedeným v hlukové studii lze 
konstatovat, že vlivem pokračování těžby nedojde ke zhoršení současné hlukové situace, 
která je především tvořena provozem úpravnických technologií. Vlivem posunutí těžby dál  
od obytné zástavby může dojít naopak ke zlepšení hlukové situace tvořené zejména 
nakládkou horniny přímo v místě těžby. 
 
Dále byla přílohou oznámení Rozptylová studie č. E/5116/2018/RS/02 (červenec 2019) 
zpracovaná společností Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 
1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 49606123, vypracovaná Ing. Milanem 
Číhalem, schválená Ing. Liborem Obalem, autorizace MŽP, č. j.: 1693/820/08/DK ze dne 
6. 6. 2008 se závěrečným hodnocením: V rozptylové studii bylo provedeno hodnocení 
vypočtených příspěvků imisních koncentrací při provozu záměru včetně stávající dopravy 
a dopravy vyvolané vně a uvnitř areálu kamenolomu. Na základě vypočtených imisních 
koncentrací znečišťujících látek a stávajícího imisního pozadí lze konstatovat, že 
pokračování těžby v areálu za podmínek uvedených v popisu záměru a při stávajícím 
způsobu provozu linky na úpravu kameniva nezpůsobí překračování imisních limitů. 
 
V rámci oznámení byl také předložen Biologický průzkum území a jeho posouzení  
ve vztahu k navrženému záměru rozšíření těžby v lomu Nejdek (červen 2018), které 
zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph. D., osoba autorizovaná k provádění posouzení podle  
§ 45i, § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, soudní znalec v oboru ochrany přírody 
s následujícím závěrem: Předložený záměr rozšířením těžby v lomu Nejdek je situován 
převážně do biologicky méně hodnotných biotopů a při respektování navržených 
zmírňujících opatření je z hlediska vlivu na biotu akceptovatelný. Při vhodně prováděných 
těžebních a rekultivačních pracích lze navíc v daném území do budoucna očekávat 
podporu a zvýšení přirozené diverzity území. 
 
Další přílohou oznámení bylo Hodnocení vlivu navrženého významného zásahu: 
„Pokračování těžby v lokalitě Nejdek“ (leden 2019) dle § 67 zákona o ochraně přírody  
a krajiny, které zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph. D., osoba autorizovaná k provádění 
posouzení podle § 45i, § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, soudní znalec v oboru 
ochrany přírody s následujícím závěrem: Předložený významný zásah „Pokračování těžby 
v lokalitě Nejdek“ je situován převážně do biologicky méně hodnotných biotopů a při 
respektování navržených zmírňujících opatření je z hlediska vlivu na biotu a jiných zájmů 
chráněných podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny 
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akceptovatelný. Při vhodně prováděných těžebních a rekultivačních pracích lze navíc 
v daném území do budoucna očekávat podporu a zvýšení přirozené diverzity území. 
 
Bylo také předloženo Hydrogeologické posouzení možnosti zahloubení kamenolomu 
na kótu 341 m n. m. (říjen 2014), zhotovené Geologickou službou s.r.o., Dukelská 1779, 
430 02 Chomoutov, IČ 47311703, zpracované Ing. Jaroslavem Zímou, držitelem odborné 
způsobilosti v hydrogeologii č. 2200/3 s následujícím závěrem: Plánované zahloubení 
kamenolomu Nejdek na kótu 341 m n. m. negativně neovlivní hydrogeologické poměry 
v okolí lomu a nebude mít negativní vliv na vodní zdroje v okolí. Přítoky důlní vody do lomu 
nebudou pro těžbu limitujícím faktorem. 
 
Z předloženého oznámení záměru vyplývá:  
 
Kumulace negativních vlivů těžby ložisek stavebního kamene se projeví pouze v dopravě 
na dálnici D1, kumulace vlivů záměru s vlivy těžby ložisek cihlářských hlín nenastane.  
 
Záměr má být realizován ve správním území obcí Bělotín, Střítež nad Ludinou, 
v katastrálním území Nejdek u Hranic a Střítež nad Ludinou ve stávajícím dobývacím 
prostoru. V rámci pokračování těžby se předpokládá zahloubení části těžené plochy ze 
stávající 352 m n. m. na úroveň kóty 341 m n. m. Těžba bude pokračovat západním 
směrem, aniž by dosáhla hranice dobývacího prostoru. Záměr zachovává stávající objem 
těžby na úrovni průměrně 145 000 t/rok, maximálně 150 000 t/rok. Nemění se způsob 
těžby ani její úprava nebo expediční trasy. Celkově se životnost lomu prodlouží  
na přibližně 90 let.  
 
Celý záměr je předkládán v jedné variantě. 
 
Hlavní horninou na ložisku jsou droby využívané jako stavební kámen. Těžba je 
prováděna pomocí trhacích prací. Trhací práce jsou a budou i nadále prováděny 
clonovými odstřely, jejichž počet se pohybuje kolem 6-8/rok v závislosti na odbytu těžené 
suroviny. Těžba probíhá ve dvou denních směnách (10-15 hod./den). V lomu je 
zaměstnáno 8 stálých pracovníků + podle potřeby další 4 pracovníci externí firmy.  
 
Pro pokračování těžby v dosud netěžených partiích bude zapotřebí odnětí cca 5,34 ha 
pozemků PUPFL. Předpokládá se, že během prvních dvaceti let těžby dojde 
k povrchovému roztěžení nového těžebního prostoru. Zahloubení na bázi 341 m n. m. 
pravděpodobně nebude v časovém horizontu 20 let realizováno, s ohledem na množství 
vytěžitelných zásob na I. až V. etáži dojde k zahloubení až v horizontu cca 60-70 let.  
To, zda bude lom zahlubován pod stávající povolenou úroveň, závisí na dosahovaném 
ročním objemu těžené suroviny, a také na kvalitě suroviny požadované od zákazníků 
(kvalita těžené suroviny je v jednotlivých částech lomu proměnná).  Plato lomu bude 
nadále využíváno pro skladování hotových výrobků. 
 
Způsob těžby a úpravy se nezmění. Trhací práce budou prováděny stávající dobývací 
metodou pomocí trhacích prací velkého a malého rozsahu, dle platného rozhodnutí OBÚ 
v Brně. Pro trhací práce velkého rozsahu je vypracován platný generální projekt, trhací 
práce malého rozsahu se řídí platným technologickým postupem. Tyto dokumenty budou 
podle potřeby v závislosti na výsledcích seismických měření při zahlubování upraveny. 
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V případě nerovnoměrné fragmentace při clonových odstřelech může být sekundární 
rozpojování nadměrných kusů rubaniny prováděno pomocí pneumatického bouracího 
kladiva. 
 
Přítok důlní vody je v současné době tvořen jen srážkovými vodami a je velmi malý. 
Stávající lom je prakticky suchý. Srážková voda zasakuje do plošin vrchních etáží, 
narušených trhacími pracemi, a je odváděna puklinami. V současné době odvodňování  
do vnějšího prostředí lomu není prováděno.  
 
Výskyt významných přítoků podzemní vody se ani při zahloubení nepředpokládá. Do 
zahloubené části lomu bude stékat převážně pouze voda srážková v množství cca 3 l/s. 
Toto množství důlní vody bude nutno odvést čerpáním do vodoteče Luha, část těchto vod 
bude využita při skrápění. Množství čerpané vody bude v průběhu roku kolísat v závislosti 
na atmosférických podmínkách, zejména na srážkách. Po ukončení těžby a tím i čerpání 
shromažďovaných vod vznikne v těžené ploše mělká vodní plocha s hloubkou cca 5 m.  
 
Vlivy přeloženého záměru jsou charakterizovány následovně: 
 
Vlivy na obyvatelstvo - bez významného vlivu, hlukové vlivy budou pod úrovní 
hygienického limitu a nedojde k jejich zvýšení nad stávající úroveň, u imisních koncentrací 
nedojde k nárůstu, u hlukových vlivů dojde k mírnému poklesu. 
 
Vlivy na ovzduší a klima - zanedbatelný vliv – nedojde k nárůstu koncentrací škodlivin  
z provozu záměru ani ze související dopravy, vlivem záměru nebudou překročeny 
stanovené imisní a emisní limity; klima bude mírně negativně ovlivněno kácením lesních 
porostů; po ukončení těžby dojde ke vzniku vodní hladiny a následně k pozitivním 
mikroklimatickým změnám v prostoru lomu vlivem zvýšené vzdušné vlhkosti a mírně 
odlišnému teplotnímu režimu. 
 
Vlivy na vodu - po zahloubení bude nutno čerpat nashromážděnou důlní vodu podzemní 
z prostoru plata lomu do vodoteče Luha (část této vody bude využívána pro provoz 
technologie a zkrápění areálových komunikací a prašných ploch), dojde tedy ke změně 
odvodnění území a ke změně hydrologické situace (mírné navýšení vodnosti potoka bude 
spíše pozitivním vlivem), nezvýší se odběr vody pro provoz ani pro sociální zázemí, 
nebude zhoršena kvalita vody podzemní ani povrchové, po ukončení vznikne vodní plocha 
v rozsahu cca 6,51 ha. 
 
Vlivy na půdu - středně negativní vliv, bude potřeba odejmout z PUPFL 5,34 ha pozemků. 
 
Vlivy na faunu a floru - středně negativní vliv, bude nutné plošné smýcení lesních 
porostů, nelze vyloučit malý negativní vliv na zvláště chráněné druhy fauny;  po ukončení 
těžby vznikne vodní hladina vedoucí ke zvýšení biodiverzity území o vlhkomilné druhy. 
Záměr je situován na okraji migračně významného území. Průchodnost územím bude 
zachována s ohledem na rozsáhlý lesní celek, a to i při realizaci záměru. 
 
Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky a Naturu 2000 – lze vyloučit. 
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění, bylo vydáno dne 30. 8. 2018, pod č. j.: KUOK 92813/2018. 
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Vlivy na VKP – plocha určená k rozšíření kamenolomu zasahuje plošně do VKP les. 
Jedná se o segmenty kulturních smrčin, omezeně dubohabřin a dalších typů lesních 
porostů na nelesní půdě. Kulturní smrčiny v okolí lomu byly v minulých letech silně 
zasaženy kůrovcem a většina porostů byla skácena. Odvodnění lomu bude zasahovat  
do VKP – vodního toku Luha a do jeho nivy. 
 
Vlivy na ekosystémy - ekosystém lesa v dosud netěžených partiích bude změněn  
na těženou plochu, po ukončení těžby a nastoupání vodní hladiny dojde ke vzniku nového 
biotopu souvisejícího s vodou a k vytvoření interakčního prvku. 
 
Vlivy na krajinu – realizace záměru bude mít vliv na místní krajinný ráz - s ohledem  
na charakter území budou všechny dopady vlivu patrné pouze z prostoru lomu  
a nejbližšího okolí. K ovlivnění dálkových pohledů nebo k významnému ovlivnění reliéfu 
krajiny nedojde. 
 
Vlivy na ÚSES – negativní ovlivnění prvků ÚSES navrženým rozšířením těžby 
v jednotlivých budoucích etážích lze vyloučit.  
 
Vlivy na kulturní památky a hmotné statky – bez vlivů. 
 
Vlivy na strukturu a funkční využití území - záměr bude realizován uvnitř dobývacího 
prostoru, který je primárně určen k dobývání nerostů, rozšíří se plocha těžby, což značí 
změnu funkčního využití pozemků a dočasné snížení koeficientu ekologické stability. 
 
Na základě závěrů odborných studií, výsledků terénních průzkumů a dostupných podkladů 
je závěrem konstatováno, že záměr nepřináší významné negativní vlivy na žádnou  
ze složek životního prostředí ani na veřejné zdraví a je doporučen k realizaci za podmínek 
uvedených v části D.IV a v části B. oznámení. 
 
V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel podání dotčených správních úřadů  
a dotčených územních samosprávních celků, jejichž obsahem byla tato vyjádření, která 
byla pro účely zjišťovacího řízení zkrácena:  
 
Krajský úřad 
 
Oddělení ochrany životního prostředí 
 
Ochrana ovzduší 
Záměrem oznamovatele je pokračování stávající hornické činnosti v dobývacím prostoru 
Nejdek (bez překročení jeho hranice), který je součástí výhradního ložiska 3033400 Nejdek u 
Hranic. V rámci pokračování těžby stavebního kamene (droby) dojde k zahloubení části těžené 
plochy o jednu etáž na úroveň kóty 341 m n. m. ze stávající 352 m n. m. Těžební plocha se 
rozšíří západním směrem (aniž by dosáhla hranice dobývacího prostoru), uvnitř hranic 
dobývacího prostoru celkem o 55 311 m2, dojde k zahloubení na ploše 68 892 m2, celková 
záměrem dotčená plocha činí 183 765 m2, stávající objem těžby max. 150 000 t/rok zůstane 
zachován. Způsob těžby, technologie zpracování kameniva ani expediční trasy nebudou 
měněny. 

Součástí předloženého oznámení byla rozptylová studie č. E/5116/2018/RS Aktualizace 
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7/2019 (dále jen „RS“) z července 2019 „Pokračování těžby v lokalitě Nejdek“, kterou 
zpracovala firma TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., 
IČ: 49606123 osoba autorizovaná dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění (dále jen „zákon“). Závěrem zpracovatel RS konstatuje „…pokračování 
těžby v areálu za podmínek uvedených v popisu záměru a při stávajícím způsobu provozu 
linky na úpravu kameniva nezpůsobí překračování imisních limitů“. 

Krajský úřad - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) sděluje k předloženým 
podkladům následující, jedná se o kamenolom (těžbu droby), v jehož areálu již v současné 
době těžba probíhá, záměr řeší jeho částečné rozšíření v rámci již stanoveného DP a také jeho 
prohloubení. Krajský úřad nemá námitky k realizaci záměru popsaného v předloženém 
oznámení za předpokladu, že budou dodržena opatření uvedené v předloženém oznámení, viz 
např. str. 6. 

Z hlediska zákona se jedná o změnu na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování 
ovzduší, zařazeném dle přílohy č. 2 k zákonu pod kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv 
nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin 
(především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování 
umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační 
linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, který je blíže 
specifikovaný v příloze č. 8, části II bodu 4.5. Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší. 

Provozovatel zdroje má tedy povinnost požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska 
dle znění § 11 odst. 2 písm. c) zákona. 

Krajský úřad upozorňuje na znění § 12 odst. 6 zákona:  

„Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze vydat 
územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo rozhodnutí 
o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů*). Bez závazného stanoviska 
podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým se stavba 
umisťuje a povoluje, nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů*). 
Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k předčasnému užívání 
stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle stavebního zákona“. 
* Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Krajský úřad - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona 
nepožaduje z hlediska ochrany ovzduší další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vypořádání: 
Bude řešeno v rámci následných správních řízení. 
 
Odpadové hospodářství 
Jelikož se předložený záměr v částech týkajících se nakládání s odpady a způsobu 
rekultivace nemění, nemám z hlediska odpadového hospodářství žádné připomínky. 
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Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Oddělení ochrany přírody 
 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a 
zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  
po posouzení záměru „Pokračování těžby v lokalitě Nejdek 2“, k. ú. Nejdek u Hranic 
vydává toto stanovisko:  
1) Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).  

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského 
úřadu Olomouckého kraje: záměr se nenachází ve zvláště chráněném území nebo 
jeho ochranném pásmu. 

 
Odůvodnění:  
Předmětem záměru je plánované rozšíření těžby ve stávajícím lomu Nejdek, v rámci 
stanoveného dobývacího prostoru. 
Záměr se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000. V bezprostředním okolí 
záměru se rovněž žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají. K záměru nejblíže leží 
evropsky významná lokalita Soudkova štola CZ0713741 v k. ú. Olšovec, která se nachází 
asi 6 km západně od zájmového území. Předmětem ochrany v evropsky významné 
lokalitě, která je zimovištěm netopýrů, je vrápenec malý. 
Orgán ochrany přírody dále ve stanovisku čj. 92813/2018 ze dne 30. 8. 2018 dospěl 
k závěru, že záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá potenciál způsobit 
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět ochrany výše uvedené lokality, 
a tedy žádné lokality soustavy Natura 2000.  
Záměr se nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu. Opatření 
navržená v provedeném biologickém hodnocení z hlediska druhové ochrany považujeme 
za vhodná a přiměřená. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Předkládaným záměrem není dotčen zemědělský půdní fond, proto za úsek ochrany ZPF 
neuplatňujeme připomínky. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Oddělení vodního hospodářství 
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení,  
anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický 
potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby  
po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento 
záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný, popřípadě za jakých 
podmínek. K vydání vyjádření k záměru podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  
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a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v rozsahu 
svého správního obvodu obce s rozšířenou působností příslušný vodoprávní úřad 
Městského úřadu Hranice. 
 
Záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci vodoprávního úřadu 
krajského úřadu. V souladu s § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze 
vypouštět důlní vodu, kterou organizace nepotřebuje pro vlastní činnost,  
do povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba,  
i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodoprávním úřadem 
krajského úřadu dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. i) vodního zákona. 
 
Krajský úřad upozorňuje, že opatřením obecné povahy ze dne 10. 7. 2015  
pod č. j. KUOK 53929/2015, sp. zn. KÚOK/7341/2015/OŽPZ/7443 bylo stanoveno 
záplavové území drobného vodního toku Luha a současně byla vymezena aktivní zóna 
záplavového území DVT Luha. Ve stanoveném záplavovém území je nutno  
při realizací záměrů či činností dodržovat podmínky uvedené ve výrokové části 
III. opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy je dostupné na webových stránkách 
Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/protipovodnova-ochrana-cl-379.html 
 
Z hlediska chráněných zájmů na úseku vodního hospodářství, které spadají  
do kompetence krajského úřadu, bez dalších připomínek.  
 
Vypořádání: 
Bude řešeno v rámci následných správních řízení. 
 
Oddělení lesního hospodářství 
Z předložené dokumentace vyplývá, že dojde k trvalému záboru pozemků určené  
k plnění funkcí lesa o výměře cca 5,34 ha, proto pro následující řízení dle ustanovení  
§ 48a odst. 1 písm. b) lesního zákona o odnětí pozemků určené k plnění funkcí lesa  
o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí rozhoduje krajský úřad, zde krajský úřad.   
 
Vypořádání: 
Bude řešeno v rámci následných správních řízení. 
 
Olomoucký kraj – vyjádření ze dne 16. 9. 2019, č. j.: KUOK 89994/2019 
 
Dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací (dále jen „ZÚR OK) se záměr nachází 
v ložisku výhradních nerostných surovin Nejdek u Hranic v dobývacím prostoru Nejdek. 
Pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití a minimalizaci dopadů exploatace 
ložisek na krajinný ráz a životní prostředí jsou v ZÚR OK stanoveny zásady v odst. 75, kdy 
jednotlivá ložiska jsou seskupena dle předpokládaných vlivů těžby do tří skupin objektů. 
Dané ložisko spadá do skupiny, kde dle odst. 75.1.2. objekt lze využít v plném rozsahu 
(objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety). 
 
Záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje. 
 

https://www.olkraj.cz/protipovodnova-ochrana-cl-379.html
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Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Krajský hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále také 
„KHS“) – vyjádření ze dne 6. 9. 2019, č. j.: KHSOC/28039/2019/SU/HOK 
 
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru dotýkajícího se zájmů 
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem  
č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. vydala KHS vyjádření s tím, že orgán 
ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky, a proto nepožaduje další posuzování 
záměru. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení 
životního prostředí – vyjádření ze dne 23. 9. 2019, č. j.: OSUZPD/43428/19 
 
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny nemáme připomínky  
a nepožadujeme další posuzování. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Po prostudování předložených podkladů nemá k záměru připomínek a nepožaduje jej dále 
posuzovat. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF nemá připomínek, neboť záměr 
není situován na pozemcích, které jsou součástí ZPF. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem nemá připomínky a nepožaduje další 
posuzování vlivů na životní prostředí. Předkládaný záměr je situován na lesních 
pozemcích, trvalé odnětí PUPFL v souladu s § 16 lesního zákona bude projednáno 
v následujících správních řízeních. 
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Vypořádání: 
Bude řešeno v rámci následných správních řízení. 
 
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemá k  oznámení připomínky  
a nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
K záměru nemá připomínek a nepožaduje jej dále posuzovat. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně pozemních komunikací nemá 
k oznámení připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého – 
vyjádření ze dne 9. 9. 2019, č. j.: SBS 30636/2019/OBÚ-05 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, místně 
příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný 
k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy, s ohledem na ustanovení § 6 odst. 8 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že k předmětnému záměru, který 
se týká zahloubení části vydobyté plochy ve stanoveném dobývacím prostoru Nejdek, 
evid. č. 70674, na úroveň 341 m n. m., nemá připomínek a nepožaduje tento záměr 
posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání. 
 
Krajský úřad se během zjišťovacího řízení zabýval i opatřeními k prevenci, vyloučení  
a snížení, popřípadě kompenzaci, nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Opatření 
nebyla takového charakteru, který by poukazoval na nutnost záměr posuzovat. Krajský 
úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu  
o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž přihlédl zejména k povaze a rozsahu 
záměru a jeho umístění. Dále zvážil kapacitu záměru a prostudoval obdržená vyjádření 
dotčených orgánů. V žádném z obdržených vyjádření nebyl uplatněn požadavek  
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na posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA). Veškeré připomínky  
a požadavky uvedené v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci následných řízení. 
Podmínky vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez ohledu na proces 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další posuzování záměru za nutné  
a přínosné. 
 
Krajský úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu  
ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyvěšením  
na své úřední desce. 
 

Poučení 

 
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání k Ministerstvu 
životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni 
doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se 
považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího 
správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm. 
i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek. 

    Otisk úředního razítka 
 

Mgr. Radomír Studený 
vedoucí oddělení integrované prevence 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová 
 
Olomoucký kraj a obce Bělotín a Střítež nad Ludinou žádáme jako dotčené územně 
samosprávné celky o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného 
zákona na úřední desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání 
potvrzení o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství. 
 
Datum vyvěšení:        Datum sejmutí: 
 
………………………………………………. ………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby k vyvěšení: Podpis oprávněné osoby k sejmutí: 
 
 
Úřední razítko: Úřední razítko: 
 
 



  16  č. j.: KUOK 107354/2019 
  
 

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 
 
 

 


		2019-10-25T09:30:46+0000
	Not specified




