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Praha: 25.11.2013  

Číslo jednací: 168657/2013/KUSK  

Spisová značka: SZ_115889/2013/KUSK 

Vyřizuje / Linka: Bc. Hana Křížová / 510 

Značka: OŽP/HK 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – 

zveřejnění informace o posudku k záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku 

Dušníky nad Vltavou (D 5278200)“ v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Všestudy 

u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, zařazeného do kategorie II.  

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad, a Středočeský kraj, jako příslušný územní 

samosprávný celek, zveřejňují podle § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů                  

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon), informaci o posudku 

a doplnění dokumentace k záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky                 

nad Vltavou (D 5278200)“, jehož zpracování KÚ SK smluvně zajistil podle § 9 odst. 1 zákona. 

Zpracovatelem posudku je Ing. Jarmila Paciorková, osoba oprávněná podle § 19 zákona, 

dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Miloš Andrš, předložila společnost České 

štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice. 

Do posudku je po dobu zveřejnění možné nahlížet po předběžné dohodě na tel. č. 257 280 510              

na Odboru životního prostředí a zemědělství zdejšího úřadu -  4. patro, dveře č. 4103.                       

Doba zveřejnění je 30 dnů. Informace o zveřejnění posudku lze nalézt na internetových stránkách 

Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.  

Text posudku je zveřejněn v  informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA 

www.cenia.cz/eia pod kódem STC1575.  

S odvoláním na ustanovení § 9 odst. 8 zákona může každý zaslat písemné vyjádření  k posudku             

na zdejší úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, do 30 dnů od data zveřejnění.  

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí a 

zemědělství 

 

 

vyvěšeno dne:     sejmuto dne: 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.ceu.cz/eia-pod

		2013-11-22T10:05:20+0100




