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Posuzování vlivů na životnípro§tředí podle zákona č. 1OO/2OO1 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - zahájení ziišťovacíh<rřízení záměru zařazeného v kategorii I
Jako přísluŠnýúřad Vám podle § 6 odst, 7 zákona č. 100/2001 Sb,, o posuzování vlivŮ na životní
prostředí a o změně někierých souvisejícíchzákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen
,,zákon"), zasíláme oznámení záměru ,,Hornická činnost v jižníčásti ložiska Úpohlavy Chotěšov" zpracované podle přílohy č. 3 zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude
podroben zjiŠťovacímuřízení podle § 7 tohoto zákona. Oznamovatelem záměru dle § 6 odst. 1
zákona je společnost LAFARGE Cement, a.s., Čížkovice27, 4II t2 Čížkovice,tČo: uaoz+g+.
Obce Vrbičany, Chotěšov, Černiv, Úpohlavy, Siřejovice a Ústecký kraj (jako dotčenó územní
samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možnédo oznámení nahlížet, na úředních deskách současně
s upozorněním, žekaždýmŮže zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnŮ ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce datčenéhokraje, Doba zveřejnění je nejméně
to
15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst, 2 zákona o zaslání vyrozurrrění o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřednídesce (prostřednictvím výše uvedeného e-mailu, příp. datové
schránky ministerstva).
,
Dále žádáme dotčenéúzemnísamosprávnécelky (obec a kraj) a dotčenésprávní úřady ve smyslu
§ 6 odst. B cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnémuúřadu nejpozději do 30 dnŮ
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčenéhokraje,
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, na které oblasti vlivŮ záměru na životníprostředí má být
v dokumentaci vlivŮ zárněru na životníprostředí kladen zvýšený dŮraz, Dále žádáme,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektujícístupeň přípravy záměru
a náleŽitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu, Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat
oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
S obsahem oznámení je moŽné se seznámit v Informačnímsystému EIA na internetové adrese
www.cenia,czleia, kód Č. OV42I4 <|t_!tps://portal,cen
_OV4214?lanq=cs>,
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