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Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM bere na vědomí

návrh DIAMO s.p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, ze dne

17.01.2023, uvedený vpříloze materiálu a ukládá starostovi města jednat ve smyslu uvedeného

návrhu.

Důvodová zpráva:
Město Příbram podalo správní žalobu na MŽP proti souhlasnému stanovisku k záměrům „Využití

odvalového materiálu odvalů jámy č. 11 a č. 19 při realizaci dopravních staveb" a k „Využití

odvalového materiálu odvalu jámy č. 15 při realizaci dopravních staveb'! Cílem obou žalob bylo

dosáhnout vypracování komplexní dokumentace EIA a posouzení vlivu záměru odtěžby kameniva

odvalu jam na okolí.

Dne 11.01.2023 proběhlo osobního jednání starosty města a ředitele odštěpného závodu DIAMO,

kdy bylo město informováno o současném stavu možného zpracování kameniva z odvalu jámy č.

15 a umožnění další těžby kameniva na odvalech jámy č. 11 ajámy č. 19.

DIAMO s.p. bylo navrhnuto řešení, které by mohlo být akceptovatelné pro Příbram i pro s. p.
DIAMO.

Předmětem návrhu je

- DIAMO, s. p. se vzdá možnosti těžit kamenivo z odvalu jámy č. 15 na základě

souhlasného stanoviska MŽP č. j.: MZPI2020/710/2018 ze dne 8. října 2020, kdy MŽP

konstatovalo, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a tedy nepodléhá

posouzení podle zákona. DIAMO s. p. se zaváže kamenivo v současné době neodtéžovat

a to do doby, kdy zpracuje komplexnl dokumentaci EIA a nově nechá posoudit vliv záměru

odtéžby kameniva odvalu jámy č. 15 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

životní prostředí.

. Příbram se recipročně zaváže odstoupit od podaných správních žalob proti MŽP \a

umožnit tak s. p. DIAMO nerušené pokračovat v těžbě kameniva na odvalech jámy č. 11 a

jámy č. 19, které v současné době již probíhá, a to na základě vydaného „Rozhodnutí" a

dále doplňujících podmínek odsouhlasených s vedením dotčených obcí, společností
DIVIA a vedením s. p. DIAMO.
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Odstoupení s. p. DIAMO od záměru těžby kameniva na š. 15

Vážený pane starosto,

na základě našeho osobního jednání dne 11 1. 2023 na MěÚ Příbram, kdy jsem Vás
informoval o současném stavu možného zpracování kameniva : odvalu jámy č. 15 a ve vztahuk umožnění další těžby kameniva na odvalech jámy č. 11 a jámy č. 19, si Vám dovolujinavrhnout řešení, které by snad mohio být akceptovatelné pro MěU Příbram & pro s. p. DIAMO.

DIAMO, s. p, se vzdá možnosti těžit kamenivo z odvalu jámy č. 15 na základě souhlasnéhostanoviska MŽP č. j; MZP/2020/710!2018 ze dne 8. října 2020, kdy MŽP konstatovala,že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a tedy nepodiéhá posouzení podlezákona, DIAMO s. p. se zaváže kamenivo v současné době neodtěžovat a to do doby, kdyzpracuje komplexní dokumentaci EIA a nově nechá posoudit vliv záměru odtěžby kamenivaodvalu jámy č. 15 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

MěÚ Příbram se recipročně zaváže odstoupit od podaných správních žalob proti MŽPa umožnit tak s. p. DIAMO nerušeně pokračovat v těžbě kameniva na odvalech jámy č. 11 a
jámy &. 19, k1eré v současné době již probíhá a to na základě vydaného „Rozhodnutí“ a dále
doplňujících podmínek odsouhlasených s vedením dotčených obcí, spoiečnosti DíViA avedením s. p. DIAMO.

MěÚ Příbram podal na MŽP správní žaiobg proti souhlasnégmu stanovisku k záměrům „ZÁVĚRZJIŠTOVACIHO ŘÍZENÍ — ROZHODNUTI DORUČOVANE VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU" podle5 7 odst. 6 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 (dáte jen „zákon“) k „Využití odvalového materiálu odvalú jámy č. 11a č. 19 při realizaci dopravních staveb" a k „Využití odvalového materiálu odvalu jámy č. 15při realizaci dopravních staveb“
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DIAMO, s. p.. o. 2. Správa uranových ložisek
Příbram

0300/00563/20231Ř

Žádám Vás pane starosta o projednání výše uvedeného
návrhu & p. DIAMO v orgánech města

Příbram a o sdělení výsledku tohoto projednání.
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ŠM? „ gify" pa: šek
"' " ' " ' “> ' “ Lumma

Ing. Zb
ředitel o, :

Strana 2. celkem 2


