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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 60057/2022
Spisová značka: SpKrÚ 63622/2021 OŽPZ OIP
Vyřizuje:
Ing. Lucie Stará
Telefon:
466026355
E-mail:
j.kucera@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:
Datum:

Dle rozdělovníku

25.07.2022

Oznámení o veřejném projednání
dokumentace o vlivech záměru „Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec
v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených stavbou“ na životní prostředí podle 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
Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný
správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 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 (dále „příslušný úřad“
a „zákon“) Vám podle ust. § 17 zákona oznamuje informaci o konání veřejném projednání záměru

Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec v lomu Zárubka a rekultivace ploch
dotčených stavbou,
které se bude konat ve čtvrtek 4. 8. 2022 od 15:00 hodin v prostorách Kulturního klubu
Skuteč, Rubešova 525, Skuteč.
Obec Prosetín, obec Leštinka, obec Vrbatův Kostelec a Pardubický kraj (jako dotčené územní
samosprávné celky) žádáme podle ust. § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o místě a času
konání veřejného projednání (s tím však, že bude vyvěšeno do doby konání veřejného projednání).
Zároveň žádáme v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni zveřejnění
informace na úřední desce v nejkratším možném termínu. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na
e-mailovou adresu: lucie.stara@pardubickykraj.cz
Oznamovatele žádáme, aby zajistil na veřejném projednání i účast zpracovatele dokumentace
o vlivech záměru na životní prostředí.
Připomínáme, že plné znění informace o veřejném projednání je rovněž zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA na stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva
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životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem PAK917 a na internetových stránkách
Pardubického kraje – www.pardubickykraj.cz.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Kučera
vedoucí oddělení integrované prevence

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. Skanska, a.s., Křižíkova 683/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Dotčené územní samosprávné celky:
2.

Obec Prosetín

3.

Obec Leštinka

4.

Obec Vrbatův Kostelec

5.

Pardubický kraj

Dotčené orgány:
6.

Obecní úřad Prosetín

7.

Obecní úřad Leštinka

8.

Obecní úřad Vrbatův Kostelec

9.

Městský úřad Skuteč

10. Městský úřad Chrudim
11. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
12. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Chrudim
13. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
14. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Zpracovatel dokumentace:
15. RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava
Zpracovatel posudku:
16. RNDr. Dalibor Bílek – AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
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