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Informace o navrhovaném dobývacím prostoru Mlékovice

Vážený pane lkadeclcý,
obracímese na Vásjako na spolumajitelepozemku č.6097 v k.ú.Mlékovice u Neveklova.
Pozemek ležína výhradním ložisku stavebníhokamene Mlékovice Česká' Jedná se o výhradní ložisko ve
vlastnictví státu, pro jehož těŽbu musí bý příslušnýmobvodním báňským úřademstanoven dobýací prostor
(DP).
Pro naši organizaci byl vydán Ministerstvem životníhoprostředí předchozí souhlas ke stanovenídobývacího
prostoru Mlékovice a dále podnikáme koky, kteréby měly v budoucnu véstk vlastnímustanovenídobývacího
prostoru a možnostitěŽby a úpraly stavebníhokamene. A to předevšímv souvislosti s uvažovanour1l'stavbou
dálnice D3.
V současné
době zpracováváme dokumentaci EIA (dle $ 8 zákona č. 100/200l Sb., zákon o posuzovánívlivů
na životníprostředí,v platnémmění, dále jen zákon), jejížpředmětemje popis a lyhodnocení všech možných
vlivů záměru na životníprostředía veřejnézdraví'
Tento stupeň projektovédokumentaceje pouze fáaí, která má za cí| vyhodnotit moŽnost realizace záměru
z h]ediska státem chráněných zájmů (ochrana Životníhoprostředía veřejnéhozdraví),ýsledkem posouzeníje
Zívazné stanovisko EIA (lydávané v tomto případě Ministerstvem životního prostředí), které může bý
nesouhlasné (neumožňuje realizaci záměru v posuzované podobě) nebo sorrh|asné.Souhlasné stanovisko
umoŽňujez hlediska ochrany přírody a veřejnéhozdravi realizaci áměru, která je přípustnápovze za splněníve
stanovisku uvedených závazných podmínek.
Samotnézávazné stanovisko neopravňuje ke stanoveníDP ani následnétěŽebníčinnosti,pouze se k ziíměru
vyjadřuje z hlediska ýše uvedenýchvlivů na Životníprostředía veřejnézdraví.
Neopominutelným partnerempro těžebníorganizaci jsou vlastnícipozemků,kteříjsou osloveni nejpozději před
podaním žádosti o stanoveni DP na obvodní báňshý úřad (oBU), kterou však organizace můžepodat pouze
v případěvydanéhosouhlasnéhoZávaznéhostanoviskaEIA.
Ačkoli tato fáze ještě zdaleka nenastala' domníváme se, Že je důleŽitéVás jako majitele pozemků o
připravovanémzáměru s předstiheminformovat'
NížeuvádímestručnýpQpiszllq]šIu
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru (DP) Mlékovice s následným povo|ením homické činnosti na
výhradním ložisku Mlékovice _ Ceská (č. 83 165900) v chráněnémloŽiskovémúzemíMlékovice I (č'
ló590000).

Homická činnostbude představovattěžbustavebníhokamene v powchovémlomu o 4 etážícho ýšce 15 m
trhacímipracemi' Surovinabude upravovánadrceníma tříděním.Areál technologického
a administrativnlho
je
jihoýchodním
plochy.
při
zázemí umistěn
okaji budoucítěžební
je 208 tis tun,tedy cca 74 tis m] v celkovémobjemul,47 mil. m3
Předpokládanáýše roěníGŽby štěrkopísků
v pruběhu20 lď.
Zíloes úzernínawhovanéhopro stanoveníDP Mlékoviceje na následujícíchobrazcích'
.červeně
(podkhdčUzK).
obrázek č.1: Mrpa šiřš|ho
oko|ís rT/znač€ n ím
navrhovaného
DP M|ékoYice

obráz€ k č.2: zákres návrhu DP' rozsahu těžby'jednotlivých etážÍ,umístěn|technologie,deponi|skrývky a směr
exp€dice
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Pro bliŽšípředstavuumístěnínavrhovaného
DP je na následujícímobriízkupromítnutákatastrálnímapa
(inverzníbíloubarvou)s popisemdvoudotčených
pozemků.
obrázek č.3: Navržený DP Mlékovice v leteckém snimku s vyznačenímp|ochy těžby a katastrální mapou (podklad
CUZK)

Na závěr tohoto dopisu bychom Vás rádi poŽáda|io vyjádření svéhonázoru na výše popsaný záměr z pohledu
pozemku.
spoluvlastníkadotčeného
V případě ja\ýchkoli nejasnostíVám rádi blížeplríLrrovaný
záměr ěi proces vedoucí k povolení k těŽbě rádi
přiblíŽíme.
Uvítáme, když ve své dopovědi nám poskýnete na Vás svůj mailoý či telefonický kontakt' Usnadní to naše
budoucíjednání'
Předern děkujeme.
S pozdravem za mracovatele dokumentace EIA
/,
Il. .'<i.d
Ing. Barbora Vlachová
odděleníživotníhoprostředí

