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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

dne 21. 5. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše dvě žádosti o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 5. 2019, 

v nichž požadujete poskytnutí následujících informací: 

k záměru dobývacího prostoru Řípec pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Dráchov (včetně kopie 

žadatelem předložené žádosti a její odůvodnění): 

- stanovisko KÚJČ OŽP, zemědělství a lesnictví dle §45i zákona 4. 114/1992 Sb., kterým se stanoví, že záměr 

DP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ze dne 15. 12. 2016 

- závazné stanovisko KÚJČ OŽP, zemědělství a lesnictví – souhlas dle ustanovení §11 odst. 2 písm. b) zákona 

o ochraně ovzduší ze dne 3. 1. 2019 

- závazné stanovisko KÚJČ OŽP, zemědělství a lesnictví – souhlas z hlediska ochrany ZPF ze dne 7. 12. 2018  

- rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů § 56 zákona č. 114/1992 

Sb. pro akci „Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísku na výhradním ložisku Dráchov“, včetně 

kopie žadatelem předložené žádosti a její odůvodnění. 

K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a zasíláme Vám požadované dokumenty: 

1) Žádost společnosti Českomoravský štěrk a.s., se sídlem Mokrá – Horákov zastoupená Báňské a měřičské 

služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 201, 388 01 Blatná ze dne 16. 11. 2018, o udělení souhlasu ke stanovení 

DP Řípec dle § 6 zákona č. 334/1992 Sb., ze dne 15. 11. 2018. 

2) Souhlas KÚ JčK, OZZL ke stanovení DP Řípec za orgán ochrany ZPF čj. KUJCK 149606/2018 OZZL/3, 

sp. zn. 140864/2018/mise, ze dne 7. 12. 2018. 

3) Žádost Báňských a měřičských služeb Blatná, v.o.s. o závazné stanovisko dle § 11 odst. 2, písm. b) zákona 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Řípec ze dne 19. 11. 2018. 

4) Závazné stanovisko sp. zn.: OZZL 141127/2018/irko, č. j.: KUJCK 841/2019/OZZL, ze dne 3. 1. 2019, na 

základě kterého Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví souhlasí 
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podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší se stanovením dobývacího prostoru Řípec, ložisko 

Dráchov. 

5) Stanovisko KÚ JčK, OZZL, ze dne 15. 12. 2016 k žádosti společnosti Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem 

Mokrá – Horákov, kterým se stanoví podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že 
záměr DP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

6) Rozhodnutí KÚ Jčk, OZZL, ze dne 9. 1. 2019 o žádosti společnosti Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem 
Mokrá – Horákov o povolení výjimky podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 

7) Žádost o povolení výjimek ze základní ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 ost. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., společnosti Českomoravský štěrk, a.s. 

 

 S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 
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