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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Pokračování těžby v lomu Kobeřice“, k. ú. Brodek u Prostějova
zařazeného v kategorii II bodu 79 přílohy č. 1 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 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 lomu Kobeřice“, k. ú. Brodek
u Prostějova podle přílohy č. 3 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 Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1,
602 00 Brno - střed, Veveří, IČ 449 63 386. Oprávněným zástupcem oznamovatele je
pan Ing. Petr Zemánek, jednatel společnosti.
Zpracovatelkou oznámení a zplnomocněnou zástupkyní oznamovatele je paní
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IČ 616 11 531.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou městys Brodek u Prostějova,
obec Hradčany – Kobeřice a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Úřadu městyse Brodku u Prostějova,
na Obecním úřadě v Hradčanech - Kobeřicích, na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Prostějova 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_OLK918.
Charakteristika záměru:
Předmětem záměru je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene v lokalitě
Hradčany - Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice - Brodek,
v dobývacím prostoru folio 0607 Brodek. Při realizaci záměru nedojde ke změně hranic
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dobývacího prostoru Brodek. Záměrem těžební organizace je zahloubení části
dobývacího prostoru na ploše 89 501 m2 z 206 m n. m. na 188 m n. m. (o 1 etáž 18 m). V lokalitě zůstane zachován stávající objem těžby, způsob úpravy, dopravní
trasy i pracovní doba. Těžená surovina bude expedována stejnou trasou jako dosud,
tedy po dálnici D46. Po ukončení těžby zůstane v místě těžby vodní hladina v plošném
rozsahu cca 7 ha. Pro úpravu suroviny bude stejně jako dosud využívána stávající
úpravárenská linka. Pro zkrápění prašných míst bude využita důlní voda.
 roční objem těžby 350 000 t/rok (zůstává beze změny);
 plocha zahloubení 8,9501 ha uvnitř stávajícího dobývacího prostoru Brodek, který
se nemění;
 vytěžitelné zásoby v posuzovaném zahloubení cca 4 300 000 t (cca 13 let těžby při
objemu těžby cca 350 000 t/rok v záměrem dotčené části ložiska).
Olomoucký kraj, městys Brodek u Prostějova a obec Hradčany – Kobeřice
(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 městys Brodek u Prostějova a obec Hradčany – Kobeřice v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění
o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu (informaci můžete zaslat také na
e-mail: b.plainerova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj, městys Brodek u Prostějova a obec Hradčany –
Kobeřice (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady
ve smyslu ust. § 6 odst. 7 citovaného zákona o zaslání vyjádření k oznámení
krajskému 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 posoudit dle citovaného zákona a z jakého důvodu. V případě,
že záměr má být posouzen, uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona kladen
zvýšený důraz. Pokud posouzení záměru nepožadujete, žádáme vás, aby vaše
vyjádření neobsahovalo žádné podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 citovaného 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. Vojtěch Cvek
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
 Městys Brodek u Prostějova (+příloha)
 Obec Hradčany – Kobeřice (+příloha)
 Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
 Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka
130/14, 796 01 Prostějov (+příloha)
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – územní pracoviště Prostějov,
Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc
 Obvodní báňský úřad pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava
 Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Oznamovatel
 Kámen Brno, spol. s r. o., Mezírka 775/1, Brno – střed, Veveří
Zpracovatelka oznámení a zástupkyně oznamovatele na základě plné moci
 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
 Magistrát města Prostějova, Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov
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