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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru 

„Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín v k. ú. Kolín a v k.ú. Starý Kolín. 

 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) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 

zákona informaci o oznámení záměru „Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín“ 

v k. ú. Kolín a v k.ú. Starý Kolín, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je společnost KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava 

IČO: 49452011 

Zpracovatelem oznámení je Mgr. Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 

Předmětem záměru je provedení rekultivace 28 ha dobývacího prostoru. 2 ha jsou již rekultivovány 

a nebude do nich zasahováno. Na ploše 11 ha se předpokládá navážka zemin a hlušin z okolí o objemu 

cca 900 000 m3. 2,5 ha bude využito pro nové mokřady a na 7 ha bude trvalý travní porost. 

Předpokládaná roční navážka bude činit 250 000 t materiálu. Na ploše 14,5 ha bude zachováno 

stávající jezero. Ukončení technické rekultivace je předpokládáno za cca 9 let. Biologická rekultivace 

bude ukončena o 3 roky později. 

Středočeský kraj, Město Kolín a Obec Starý Kolín (jako dotčené územní samosprávné celky) 

příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení 

a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 

15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá Město Kolín a Obec Starý Kolín o písemné vyrozumění 

o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Město Kolín a Obec Starý Kolín (jako dotčené 

územní samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření 

k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 

Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 28.11.2019 

a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž 

v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem 

oznámení pod kódem STC2267. 

Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě 

nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru 

na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen 

zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření byly formulovány 

připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3. 
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S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány  

a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší 

Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení. K vyjádřením 

zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

Rozdělovník k č. j.: 153026/2019/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1/ Středočeský kraj, zde  

2/ Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 

3/ Obec Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín 

Dotčené správní úřady:  

4/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Kolíne, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín 

5/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00  Praha 6 

6/ Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545, 280 12 Kolín II 

7/ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde 

8/ Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 100 10 Praha 1 

9/ Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

Oznamovatel:  

10/ KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava 

Na vědomí:  

11/ MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, 100 00  Praha 10 

12/ MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441, 100 10, Praha  10 

13/ MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Zámecká 160, 280 12 Kolín I 

14/ Mgr. Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 
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