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Dne 9. 7.2019 vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod čj KULK 48339/2019 závěr z/'iŠtôvacího
řízení k záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Štěrkopísku v dobývacím
prostoru Krásný Les l. Podkladem pro vedený závěr z/'ištóvacího řízení bylo Vaše vyjádření
Čj KHS čj. KHSLB 11864/2019 ze dne 28.6.2019. Ve Vašem vyjádření zmiňujete časově
omezené povoleni provozu silnice 1/13přes obec Frýdlant. v platném znění na základě Časově
omezeného povoleni uděleného rozhodnutím KHS LK č.j. KHSLB01850/2017, která platí do
31.12.2021.
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Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme
o poskytnutí elektronické nebo listinné kopie rozhodnuti KHS LK č.j.
KHSLB01850/2017, kterým je provozováni silnice 1/13 na trase zamýšlené pro záměr (při
překračování hygienických limitů hluku z dopravy) dle zákona 258/2000 Sb. dočasně
povoleno.

Zároveň Vás zdvořile žádáme o poskytnuti veškerých relevantních dokumentů, např. měřeni
hluku, hlukového posouzeni (studie), ze kterých Žádané rozhodnutí vychází.

Odůvodnění žádosti

Žádané rozhodnutí a souvĹsejĹcÍ relevantní dokumenty jsou důležité pro další rozhodování
o záměru. Bez těchto podkladů zároveň není možné zpracovat dokumentaci EIA a pokračovat
v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, jak je stanoveno v závěru zjišt'ovaciho
řIzení.

Předem Vám děkujeme za poskytnutí uvedených informaci v zákonné lhůtě.
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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Krajská hygienická stanice Libereckého kaje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická
stanice) obdržela dne 31.7.2019 pod č.j. KHSLB 17011/2019 podání, ve kterém žádáte
o poskytnutí rozhodnutí č.j. KHSLB 01850/2017, kterým se povoluje provozovat pozemní
komunikaci 1/13, při jejímž provozu dochází v chráněných venkovních prostorech staveb
k nedodržení hygienických limitů hluku a relevantních dokumentů, ze kterých žádané
rozhodnutí vychází v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Naskenované roZhodnutí a výňatky z Podkladu k žádosti o časově omezené povolení zpracované
EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 558/4, Praha 10, předložené jako součást žádosti podané
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vztahující se na území Frýdlantu, Vám zasíláme v příloze.
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Ing. Jana Lo sová, Ph.D
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Přílohy
- Rozhodnutí ze dne 14.2.2017 č.j. KHSLB 01850/2017
- Podklad k žádosti o časově omezené povolení - str. 13, 14, 31, 2 mapy
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