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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

 

Oddělení životního prostředí Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 (dále jen 

„OVDŽP ÚMČ Praha 16“),  jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 9.10.2015 podala 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informaci: 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 sděluje, že v minulosti a v současnosti byla vedena následující správní řízení 

v souvislosti s vydáním souhlasného stanoviska EIA k těžbě štěrkopísku na katastrálním území Zbraslav 

(stanovisko Magistrátu hl.m.Prahy k záměru „Hornická činnost v DP Zbraslav IV“ ze dne 10.7.2009, 

sp.zn.S-MHMP-275222/2005/OOP/VI/EIA/168-8/Žá): 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 vydalo rozhodnutí ve věci udělení souhlasu dle §17 odst.1 zákona č.254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) pro záměr nazvaný  „Hornická 

činnost podle plánu otvírky přípravy a dobývání na ložisku štěrkopísku Lahovice, Lahovice I           

v dobývacím prostoru Zbraslav IV - 1.etapa“ dne 13.8.2010, č.j.018001/09/OVDŽP/Lh , datum podání 

dne 9.10.2009, souhlas s podmínkami, nabytí právní moci dne 22.9.2010. 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 vydalo závazné stanovisko dle §104 odst.9 vodního zákona a  udělilo souhlas   

dle §17 odst.1 vodního zákona pro záměr nazvaný  „Hornická činnost podle plánu otvírky přípravy            

a dobývání číslo 2- pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Lahovice, Lahovice I   v dobývacím 

prostoru Zbraslav IV v Praze Zbraslav“ dne 6.10.2011, č.j.018434/11/OVDŽP/Lh , datum podání     

dne 8.4.2011, nesouhlasné závazné stanovisko a udělený souhlas s podmínkami. Společnost Kámen 

Zbraslav s.r.o. podala v podatelně MHMP dne 3.1.2012 podnět k přezkoumání závazného stanoviska. 

Odbor ochrany prostředí MHMP přezkoumal závazné stanovisko a vydal rozhodnutí dne 20.2.2012,        

sp.zn.S-MHMP11509/2012/OOP-V-16/R-21/La  s výsledkem, že nesouhlasné závazné stanovisko bylo 

změněno na souhlasné.  

OVDŽP ÚMČ Praha 16 vydalo rozhodnutí ve věci umístění a povolení stavby sloužící  k  pozorování 

podzemních vod – dočasná stavba v okolí těžebny štěrkopísku (Hornická činnost podle plánu 

otvírky přípravy a dobývání na ložisku štěrkopísku Lahovice, Lahovice I  v dobývacím prostoru 
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Zbraslav IV) v Praze - Zbraslav   a Lahovicích dne 13.6.2011, č.j.007885/11/OVDŽP/Lh, datum 

podání dne 28.4.2011, nabytí právní moci dne 19.7.2011.  

OVDŽP ÚMČ Praha 16 vydalo rozhodnutí ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení                

dne 26.8.2013, č.j.009512/13/OVDŽP/Lh, datum podání 1.7.2013, nabytí právní moci dne 12.9.2013. 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 obdrželo dne 12.8.2015 žádost společnosti Kámen Zbraslav s.r.o. o prodloužení 

stavebního povolení a správní řízení nyní probíhá. 

 

 

 

 

Ing.Lenka Hübnerová 

vedoucí oddělení životního prostředí 

  

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Na vědomí: 

ÚMČ Praha 16 - odbor občansko správní, nám. Osvoboditelů č.p. 21/2a, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha  

 

 


