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OŽP/Sy

Věc: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů – z důvodu rozšíření těžby v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice –
doplnění podkladů řízení
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) kompetentní podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“) v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) oznámil dopisem ze dne 27. 2.
2020 pod č. j.: 033720/2020/KUSK; SZ_023892/2020/KUSK/2 zahájení řízení ve
věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených
v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů druhů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a čmeláků rodu
Bombus spp., konkrétně je rušit, chytat, zraňovat nebo usmrcovat, poškozovat a ničit
jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů druhu ťuhýk obecný (Lanius collurio), konkrétně je rušit, poškozovat a ničit
jimi užívaná sídla při rozšíření těžby v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice. Změna
spočívá v prohloubení stávajícího lomu o jednu etáž (z povolené kóty 283 m. n. m. na
kótu 268 m. n. m. a v plošném rozšíření těžby v severovýchodním předpolí
kamenolomu o cca 0,8 ha.
Dne 9. 3. 2020 krajský úřad obdržel od žadatele, prostřednictvím jeho zmocněného
zástupce, doplnění podané žádosti, které se týká odůvodnění žádosti.
Vzhledem k této skutečnosti krajský úřad poskytuje podle ust. § 36 odst. 3 správního
řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, které jsou
přístupné na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář
č. 4019, v úřední dny, to znamená v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. příp.
v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č 257 280 932 (Sýkora). Zároveň krajský
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úřad účastníkům řízení sděluje, že dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy k předmětnému řízení. Účastníci řízení mohou
v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit v řízení
své stanovisko. Dále tímto krajský úřad sděluje, že vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem byl termín předpokládaného rozhodnutí posunut nejdříve na 15. 4. 2020.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
v zastoupení: Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 2010, 388 01 Blatná
(DS)
Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice (DS)
06/05 ZO ČSOP Sázava, U Remízu 256, 285 06 Sázava (DS)
Okrášlovací spolek Stříbrná Skalice, Sázavská 292, 281 67 Stříbrná Skalice (DS)

