
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
Odbor výkonu státní správy VI 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

 

 
 V Hradci Králové dne: 15.05.2008        
 Č.j.: 342-1/550/08-Ko 

 

 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 7 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 

 
Identifikační údaje: 
 
Název:  Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním 

ložisku Dolany  

Kapacita (rozsah) záměru:  Záměr navazuje na aktuálně probíhající těžbu na písníku Dolany 
na nevýhradním ložisku, která byla komplexně posouzena již 2x: v roce 1997 podle zákona č. 
244/1992 Sb. pro I. etapu (TP Dolany) a v roce 2006 prošla zjišťovacím řízením 2. etapa (TP 
Dolany - předpolí I).  

Předkládaný záměr je pokračováním těžby z nevýhradního ložiska Dolany do plochy 
navrhovaného DP Dolany na výhradní ložisko na ploše o rozloze 24,8806 ha (viz předchozí 
souhlas v příloze č. 2), která navazuje na současný těžební prostor v ložisku Dolany v jeho 
severovýchodní části.   

Jde tedy věcně o další pokračování stávající těžby v navrhované kapacitě maximálního 
ročního ekvivalentu je 200.000 m
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 suroviny, tj. cca 340.000 tun, je to zároveň maximální 
hodnota povoleného ročního limitu těžby. Nedochází tak k navýšení objemu a i intenzity 
činnosti prováděné hornickým způsobem na stávajícím bezprostředně sousedícím 
nevýhradním ložisku Dolany, tento objem těžby se postupně přemístí dle návrhu do 
navrhovaného DP Dolany na výhradním ložisku.  

 
 
Charakter záměru:  Jak je zmíněno v úvodu předkládané Dokumentace, stanovení CHLÚ 
Lázně Bohdaneč bylo řešeno v roce 1989 a předchozí souhlas s dobývacím prostorem pro 
subjekt REALMA s.r.o. Zlín byl stanoven v roce 2005 (viz doklady v příloze č. 2).  

Záměrem je tedy z věcného hlediska pokračování těžby štěrkopísků z obnažené zvodněv 
území, které bezprostředně (pouze na základě administrativního vymezení zásob výhradního 



ložiska a zásob nevýhradního ložiska) navazuje na polohu nevýhradního ložiska štěrkopísků, 
které oznamovatel v současné doběřádně v souladu s vydanými povoleními k činnosti 
prováděné hornickým způsobem exploatuje. exploatuje. Lze tedy důvodně předpokládat, že 
tato činnost organicky přejde z prostorů ložiska nevýhradního do prostoru ložiska výhradního.  

Vlastním záměrem pokračování v dobývání štěrkopísků, spočívající v postupném odtěžování 
sedimentů plošně rozsáhlé labské terasy. Z uvedených skutečností stanovení CHLÚ a 
předchozího souhlasu s dobývacím prostorem vyplývá, že ložisko patří do nerostného 
bohatství, které je ve vlastnictví státu, a není tudíž součástí pozemku
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. Významnou 
charakteristikou navrhovaného dobývání je, že bude probíhat pod hladinou vody v otevřeném, 
postupně se rozšiřujícím jezeru písníku, které tímto dobýváním vznikne.  

V současné době probíhá těžba štěrkopísků na ložisku Dolany. Plocha těženého nevýhradního 
ložiska činí cca 19 ha, v současnosti je vytěženo přibližně 60 % objemu ložiska.  Oproti 
předchozí etapě hodnocení vlivů těžby na nevýhradním ložisku nedojde k navýšení povolené 
kapacity nad 340.000 t/rok.  

Přibližně 2,5 km severovýchodně od polohy obou ložisek Dolany probíhá těžba štěrkopísků v 
dobývacím prostoru Čeperka. Ložisko Dolany se nachází přibližně  2 km od jímacího zařízení 
vodního zdroje písníku Oplatil. Kumulace záměrů byla řešena v rámci posuzování 
předchozích těžeb v oblasti (včetně ložiska Dolany) formou těžebních limitů. K navyšování 
limitů těžby není zatím důvod, neboť jde o pokračování dosavadní těžby v oblasti.  

Otázky kontextu využívání podzemních vod k vodárenským účelům jsou podrobně řešeny v 
příslušných pasážích předkládané Dokumentace, týkající se popisu vod a vlivů na vody, 
včetně kumulativních vlivů s tím, že detailnější rozbor přináší hydrogeologická studie v 
příloze č. 3 předkládané Dokumentace. .  
 
 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Dolany, Staré Ždánice 

 kat. území: Dolany, Staré Ždánice 

 
Zahájení:   léto 2009 
 
Ukončení:   není známo 
 
 
Oznamovatel:   REALMA s.r.o. 
  Pobočka – pískovna Dolany 

 533 45 Opatovice nad Labem 

Záměr  „Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku 
Dolany“ naplňuje dikci bodu 2.3., kategorie I, přílohy    č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má 
významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. 
zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění 
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
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Na základě provedeného zjišťovacího řízení a na základě dopisu oznamovatele, ve 
kterém sděluje, že bude realizovat pouze I. etapu záměru (II. etapa bude řešena samostatným 
procesem posouzení vlivů na životní prostředí) dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se 
za dokumentaci. 

 
Odůvodnění: 
 Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 
k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření 
k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku 
a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona. 

 
 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.  

 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- Krajský úřad Pardubického kraje 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- Obvodní báňský úřad v Trutnově 
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Choceň 

 

 
 

 

 

 
JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 

       ředitel odboru výkonu státní správy 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

 

 3


	Identifikační údaje: 
	JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 


