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Dobrý den,
dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych rád poprosil
o zodpovězeni následujicIch otázek, týkajíclch se pískovny Březce.
l)
Dle dřÍvějšího souhlasu s těžbou, uděleného vaši obcí, měla být lokalita po
jejím dotěžení předána k rekreačním účelům. Těžba zde již několik let
neprobíhá (krom propíránÍ odjinud dováženého lomového kamene).
Rekreační aktivity zde probíhaly, víceméně tak nějak nadivoko, až do
loňského června, kdy vlastník pískovny tuto obehnal ostnatým plotem.
Můj dotaz zní: kdy bude splněno to, co bylo smluvně dohodnuto, tedy kdy
bude pískovna zpřístupněna veřejnosti k rekreaci - koupání?
2)
Téměř celý, dvoumetrový plot zakončený ostnatými dráty, kterým je obehnána
lokalita pískovny, se nachází v záplavovém území. Rád bych se zeptal, zda
tímto není porušen zákon a kdo na tento plot vydal stavební povoleni? l
lajk si domysli, co by se asi díky tomuto plotu - překážce dělo v případě
další povodně..

Odpověď' mi stači zaslat mailem.
Děkuji a s pozdravem

Obec Štěpánov lic.č. 94504
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Vaše značka: Naše č.j.: 01989/2019/STEP
Vyřizuje: Mgr. vojtěch Kohoutek
Ve Štěpánově: 15.07.2019

Žádost dle zák. 106/1999 Sb.
Vážen

dne 12. 7. 2019 jsme přijali Vaši žádost o podání informace dle zákona 106/1999 Sb.., o
svobodném přístupu k informacím. Žádost evidujeme pod č. j. 1989/2019/STEP.
Na vaše dotazy Vám sdělujeme:
l) Rada obce Štěpánov svým usnesením č. 13R/15/19 ze dne 15. 4. 2019 souhlasila se
změnami Plánu likvidace jižní části štěrkovny Štěpánov v dobývacím prostoru Březce
specifikované v žádosti společnosti Kamenolomy ČR s. r. o. ze dne 1. 4. 201 9 evidované pod
č. j. 00956/2016/STEP. Změna v plánu likvidace spočívá v neprovedení sypané hráze, která
měla rozdělit vodní plochu v DP Březce na část, kde bude nadále prováděna hornická činnost
a část, kde byla hornická činnost ukončena a tato jižní část by mčla sloužit jako klidová
rekreační zóna. Hlavním důvodem neprovedení sypané hráze je nestabilita hráze při jejím
nasypávání. Předmětem změny Plánu likvidace jižní části štěrkovny Štěpánov v DP Březce
(event. č. 7 1131), která byla schválena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě pod č. j. SBS/24583/2012/OBÚ05/469úlng; Ka ze dne 19. 7. 2012 je mj. úprava odst. 1.6 ČASOVÝ SLED LIKVIDAČNÍCH
PRACÍ, NAKLADY NA TECHNICKOU LIKVIDACI, ZPŮSOB JEJÍHO ZABEZPEČENÍ,
kde se původní text doplňuje následovnč: Předpokládané zahájení prací .je //. Q 2012,
předpokládané dokončení dílčí rekultivace je na základě ohlášení změny Plánu likvidace
plánováno na III. Q roku 2019. Pískovna by tak mohla být zpřístupněna veřejnosti k rekreaci
v sezóně roku 2020.
2) Stavebníkem Kamenolomy ČR s. r. o., byla na Stavební úřad Obecního úřadu Štěpánov
podána dne 25. 3. 2019 žádost o dodatečné povolení stavby. Doposud nebylo vydáno
pravomocné rozhodnutí, řízení nebylo ukončeno.
OBEC ŠTĚPÁNOV

S pozdravem
Mgr. vojtěch Kohoutek
tajemník OÚ Štěpánov
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