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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Využití vybraných 

druhů ostatních odpadů k recyklaci, provedení zavážky a rekultivaci vytěžené části hliniště 

Horky nad Jizerou“ v k. ú. Horky nad Jizerou. 

 Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 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 zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „Využití vybraných 

druhů ostatních odpadů k recyklaci, provedení zavážky a rekultivaci vytěžené části 

hliniště Horky nad Jizerou“ v k. ú. Horky nad Jizerou, podle přílohy č. 3 k zákonu  
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Cihlářský závod v Horkách n/J, spol. s r.o., 

IČ: 45146314 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Radek Teplý (oznámení nebylo zpracováno držitelem 

autorizace MŽP dle § 19 zákona). 

Předmětem záměru je prodloužení existence zařízení k využití vybraných druhů odpadů 

k recyklaci a jejich zpětného využití (ve stavebnictví, dopravě) jako rozšířené využití celé 

plochy, původně určené k těžbě cihlářské suroviny. Současně je tímto záměrem pokračování 

v sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru využitím zbytkových, dále nevyužitelných frakcí 

odpadů. Zavážení a recyklace ve vytěženém prostoru je pokračováním činnosti, která zde 

probíhá již cca 25 let. Celková výměra záměru činí 11,9 ha, množství odpadů k recyklaci bude 

určeno 1 400 000 m3 z toho 700 000 m3 k zavážce. Realizace zavážky, recyklace, terénních 

úprav a rekultivace je stanovena do roku 2045. 

Středočeský kraj a obec Horky nad Jizerou (jako dotčené územní samosprávné celky) 

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

o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění 

je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá obec Horky nad Jizerou o písemné 

vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném 

termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Horky nad Jizerou (jako dotčené územní 

samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření 

k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace  

o oznámení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne  

25. 11. 2021 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 oznámení pod kódem STC2438. 

Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě 

nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá,  
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aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy 

záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. č. 4 k zákonu. 

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost,  

dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení  

na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

Ing. Simona Jandurová 

 vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.: 146262/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Obec Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Brodce nad Jizerou 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, 

Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav 

4. Magistrát města Mladá Boleslav - OŽP, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá 

Boleslav – Mladá Boleslav I 

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

6. Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 

7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

8. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,  

Kozí 4, 110 01 Praha 1 

Oznamovatel: 

10. Cihlářský závod v Horkách n/J, spol. s.r.o., Horky 43, 294 73 Brodce nad Jizerou 

Na vědomí: 

11. Magistrát města Mladá Boleslav – Odbor stavební a rozvoje města, Komenského 

náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav – Mladá Boleslav I 

12. Ing. Radek Teplý, U Pernštejnských 1369/2, 140 00 Praha 4 

13. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

(1 – 2 obdrží v příloze Oznámení EIA) 

  

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení  

    posuzování vlivů na životní prostředí 
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