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„Rekultivace pískovny Božice“, k.ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky, okr.
Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
zahájení zjišťovacího řízení - stanovisko

Oznámení, čj. JMK 70069/2021 ze dne 11.5.2021 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ve věci
„Rekultivace pískovny Božice“, které bylo doručeno dne 13. 5. 2021, bylo evidováno Obvodním
báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod čj. SBS 18971/2021, zdejší úřad
jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 61/1988 Sb.), vydává následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst.
3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v k.ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky, vše v Jihomoravském kraji,
jsou evidovány
následující dobývací prostory (dále také DP), stanovené dle § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- DP Hrádek u Znojma, ev.č. 7 0827, stanovený pro organizaci Českomoravský štěrk, a.s.
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k záměru ve výše uvedené
věci, tj. „Rekultivace pískovny Božice“, k.ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky, okr. Znojmo
v DP Hrádek u Znojma, ev.č. 7 0827, nemá námitky.
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