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Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 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 v souladu se zněním § 8 odst. 2) zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru 

„Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice 

a modernizace provozu“ v k.ú. Postupice na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), 

jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1) zákona, dle přílohy č. 4 zákona. 

Oznamovatelem záměru je společnost BES, s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov 

                                                                 IČ: 43792553 

Zpracovatelem dokumentace je: Ing. Daniel Bubák, Ph.D. (držitel autorizace MŽP dle § 19 

zákona), Ing. Jan Kovář, G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 

120 00 Praha 2  

Předmětem záměru je pokračování těžby ve stanoveném dobývacím prostoru na ploše cca 4,29 ha 

a vybudování nové vnější výsypky (haldy) o ploše max. 2,73 ha, kam budou ukládány nevyužité 

zeminy z plochy rozšíření těžby. Po ukončení těžby a prací souvisejících s těžbou bude tento 

prostor rekultivován a zalesněn tak, aby plnil funkci hospodářského lesa. Maximální roční kapacita 

těžby je předpokládaná ve výši 250 000 t suroviny. Nepředpokládá se však, že tato kapacita bude 

běžně dosahována, pouze v letech s vysokou poptávkou po kamenivu. V rámci opatrného přístupu 

je však na tuto hodnotu provedeno posouzení vlivů. Podle současného povolení hornické činnosti 

není výše těžby limitována. Bude použita stejná technologie těžby jako v současnosti. 

Technologická linka bude modernizována. Součástí předložené dokumentace jsou: akustická 

studie, rozptylová studie, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, hydrogeologické posouzení, 

biologické posouzení, posouzení vlivu na krajinný ráz, posouzení vlivu na lesní porosty 

a posouzení seismických účinků. 

Středočeský kraj a Obec Postupice a Obec Popovice (jako dotčené územní samosprávné celky) 

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

o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce, 

současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3 může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní 

úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. 

Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 18.11.2020. Doba 

zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad 

žádá Obec Postupice a Obec Popovice v souladu s § 16 odst. 2) zákona o písemné vyrozumění 

o dni vyvěšení této informace (lze zaslat také e-mailem na adresu: krizova@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Obec Postupice a Obec Popovice (jako dotčené 

územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 8, odst. 2) a 3) zákona 
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o zaslání vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění 

informace o dokumentaci. 

S odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní 

úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci zdejšímu 

úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského 

kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží. 

Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 18.11.2020 

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 

dokumentace pod kódem STC2272. 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Anna Preiszlerová 

odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

Rozdělovník k č.j.: 160295/2020/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1/ Středočeský kraj, zde  

2/ Obec Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice 

3/ Obec Popovice, Popovice 78, 257 01 Popovice 

Dotčené správní úřady:  

4/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Benešově, Černoleská 2053, 256 55 Benešov 

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

6/ Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

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 Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

Oznamovatel:  

10/ BES, s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov 

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 Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 

Benešov 

14/ G E T, s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 

 

 (1 – 3 obdrží v příloze Dokumentaci EIA) 
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