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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
a oznámení záměru „Dotěžení dobývacího prostoru Sýkořice (Zbečno)“ v k. ú. Sýkořice.
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) a Středočeský kraj (jako dotčený
územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
č. 3 zákona k záměru
„Dotěžení dobývacího prostoru Sýkořice (Zbečno)“
v k. ú. Sýkořice
podle § 6 odst. 7 zákona a sdělují Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona. Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení. Datum vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
desce obce Sýkořice.
Předmětem záměru je pokračování hornické činnosti na ložisku Sýkořice do vydobytí všech zásob
stavebního kamene. Pokračování těžby plynule naváže na těžbu stávající. Těžba bude i nadále probíhat
v 5 těžebních a 2 skrývkových stupních, a to při zachování stávajícího ročního objemu těžené suroviny
(cca 250 tis. tun/rok), zachování způsobu těžby, úpravy i expedice natěženého materiálu.
Dojde k plošnému rozšíření těžební plochy o 1,0526 ha.
Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 4 patro,
dv. č. 4103, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 510
po dobu zveřejnění. Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA www.cenia.cz/eia pod kódem STC2205.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 zákona zasílejte na zdejší odbor životního prostředí
a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
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