
MĚSTSKÝ ÚŘAD VAMBERK 
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Husovo náměstí 1, 517 54  Vamberk 
 

Naše č. j.: 1002/2017/MÚVA  

 

Váš dopis značky/č.j.:MZP/2017/550/757,  ZN/MZP/2017/550/36 

ze dne: 07.12.2017 

 

Vyřizuje: Dana Vašková 

Oddělení životního prostředí 

e-mail: vaskova@vamberk.cz 

Tel.: +420 494 548 132 

datum: 11.12.2017 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále jen „zákon“)  - zveřejnění doplňku 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Městský úřad Vamberk obdržel dne 08.12.2017 od Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) dle 

ustanovení § 6 zákona odst. 5 zákona doplněk k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

„Provedení zákonné ochrany ložiska nerostů Litice nad Orlicí – Chlum, a to 

stanovením ložiskové ochrany ve formě řešené rozšířením stávajícího 

dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí, dle vydaného předchozího souhlasu 

a následné těžby v rozšířené ploše“. 

 
Město Vamberk zveřejňuje v souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona tuto informaci. Případné dotazy, další 

informace k záměru a možnost nahlížet do dokumentace lze také na Městském úřadě ve Vamberku, 

oddělení životního prostředí, úřední hodiny Po a St 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod., případně po dohodě 

v průběhu pracovních dnů. 

Do textové části doplňku dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz), kód záměru OV6242.  

Veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k doplňku dokumentace na MŽP ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce města. 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

Dana Vašková 

oddělení životního prostředí 

 

 

Veřejnou vyhlášku k doručení vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

obdrží: Městský úřad Vamberk 

 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: 11.12.2017 

Bude sejmuto dne: 28.12.2017 

Sejmuto dne: 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:   


