OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
HŘÍMALÉHO 11, 301 00 PLZEŇ, pracoviště 17. LISTOPADU 1926/1, 301 00 PLZEŇ

Lak Racing s.r.o.
Vlkýšská náves 37/19
318 00 Plzeň
Váš dopis značky / ze dne

Věc:

Naše značka

SBS 37770/2019/OBÚ-06/1

Vyřizuje / linka

Ing. Dolejš / 410

V Plzni

30.10.2019

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k pískovně Příšov

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) obržel
dne 18.10.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace k pískovně Příšov. K tomu Vám v příloze
zasíláme kopie všech vydaných a požadovaných rozhodnutí o povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“) – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu ložiska
štěrkopísků Příšov včetně příslušných územních rozhodnutí.
Jedná se o:
- Rozhodnutí o povolení ČPHZ vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 6.5.1996
pod č.j. 1089/96 k územnímu rozhodnutí o využití území vydané MěÚ Město Touškov, odbor výstavby a územního plánování dne 5.3.1996, č.j. 720/95 (pozemky p.č. kat. 1872, 1875,
1857 díl 3, 1860 díl 3, 1861/2 díl 3, 1861/1 díl 3, 1864 díl 3, 1865 díl 3, 1868 díl 3,1869 díl
3, 1871 díl 3 v k.ú. Chotíkov), dále jen „Územní rozhodnutí 1996“.
- Rozhodnutí o povolení ČPHZ vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 28.5.2001
pod č.j. 1100/II/01/810.3, 6.5.1996 k územnímu rozhodnutí o využití území vydané MěÚ
Město Touškov, odbor výstavby a územního plánování, pro rozšíření pískovny,
ze dne 5.2.2001 pod č.j. 56/01-Le. Vydáním tohoto povolení ČPHZ pozbylo platnosti výše
cit. povolení ze dne 6.5.1996.
- Rozhodnutí o povolení změn v Plánu využívání ložiska Příšov při ČPHZ vydané OBÚ
v Plzni dne 7.3.2008 pod č.j. 349/08/06/3, které se týkalo mj. zapracování rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, o udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů a s provozním řádem zařízení ke sběru
nebo výkupu a využívání odpadů, do dokumentace Plánu využívání ložiska. Všechna shora
uvedená rozhodnutí jsou přiložena v jednou souboru pdf.
- Rozhodnutí o povolení ČPHZ vydané OBÚ dne 12.4.2013 pod č.j. SBS/04216/2013/OBÚ06/3 k územnímu rozhodnutí vydanému Stavebním úřadem Městského úřadu Města
Touškov dne 10.9.2012 pod č.j. STAV/6566/2012-Ma (opravené rozhodnutím téhož orgánu
o opravě zřejmých nesprávností ze dne 20.12.2012 pod č.j. STAV/6566/2012). Obě tato poslední rozhodnutí jsou přiložena v samostatných souborech pdf.
Dále oznamujeme, že za poskytnutí výše uvedené informace v elektronické podobě
nebude účtován poplatek.
S pozdravem

Ing. Bivoj Merc
předseda úřadu

Příloha: Kopie rozhodnutí dle textu.
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