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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru 
 „Zahloubení kamenolomu Horní Bory“ 

- v y j á d ř e n í - 
K Vašemu oznámení výše uvedené značky o zahájení předmětného řízení, které je na zdejším úřadu 
zaevidováno dne 2. února 2018 pod čj. SBS 03868/2018, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“), Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
zasílá následující 

v y j á d ř e n í : 
 

Záměr organizace COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu  9 , 1 9 0  0 0  Praha 9  „Zahloubení 
kamenolomu Horní Bory“ řeší zajištění dalšího provozu v roztěženém lomu Horní Bory v rámci 
povolené hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dobývání ložisek nerostů. 
Tento záměr je v souladu s podmínkami hospodárného využívání ložisek, které jsou stanoveny 
v ustanovení § 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina z hlediska horních předpisů nemá 
námitky k předmětnému záměru a nepožaduje posoudit záměr v celém rozsahu zákona 
č. 100/2001 Sb. 
Povolení předmětného záměru bude na základě žádosti organizace COLAS CZ, a.s. předmětem 
samostatného správního řízení, které bude provádět Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Libereckého a Vysočina. 

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!” 
 

 „otisk úředního razítka“ 
 Ing. Dalibor Hampejs 

předseda úřadu 
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