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Č.j. 829-1/550/08-09-Ko 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Identifikační údaje: 

 
Název: Stanovení nového dobývacího prostoru a následná těžba štěrkopísku na ložisku 

Pamětník  
 
Kapacita (rozsah) záměru: 
   

Roční těžba a úprava štěrkopísku ve výši maximálně 300 000 t/rok. 
Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného DP Štít II se plánuje s 

maximální roční těžbou 300 000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny 
a vypočteny veškeré parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti 
v této lokalitě a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny v areálu firmy BEST, a.s. 
(která je plánovaným hlavním odběratelem suroviny), včetně případného příležitostného 
nepravidelného prodeje jiným subjektům, lze předpokládat, že maximální roční těžba 
bude naplňována z cca 75 % uvedeného ekvivalentu – tj. v úrovni 250 000 t/rok. 
Hodnota maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je 
možné v rámci technického a technologického vybavení těžebny realizovat. 

Aktualizovaná plocha záměru na stanovení DP Štít II je dána souřadnicemi vrcholů 
nepravidelného 5-ti úhelníka, kde spojnice vrcholů M-N je identickou hranicí 
navrhovaného DP Štít II s hranicí stanoveného CHLÚ Štít a to vrcholy M=8 a N=9 a další 
strany obvodu navrhovaného DP Štít II jsou vedeny po stávajících lesních dočasných 
komunikacích stanovených ve spolupráci s odborným správcem lesa. 

Umístění a vymezení plánované plochy je patrné z grafické a textové 
dokumentace – mapa 1:10 000 (mapová příloha č. 1) a v textové příloze č. 1 
předkládaného oznámení. Jak je výše uvedeno, vypočtená plocha ze souřadnic takto 
stanoveného návrhu plochy DP činí 103 ha 71 arů a 70 m2. Posuzovaný záměr 
předpokládá, že v rámci této plochy bude, na základě vydaného souhlasu dle §14 zákona 
o lesích, stanoven DP a dále pak postupováno dle § 16 - 18 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 



Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa) je cca 
3 - 4 ha/rok při jednorázovém zabrání cca 3 - 4 hektarů v první fázi pro možnost 
vybudování technického zázemí těžebny (ve středu celkové plochy). Sumarizace 
základních parametrů posuzovaného záměru je tedy následující: 

maximální roční těžba:     300 000 
tun/rok 
vymezená plocha CHLÚ:     323,3871 
ha 
plocha vydaného předchozího souhlasu   
 323,3871 ha 
plocha aktuálně navrhovaného DP Štít II:   103,7170 
ha 
plocha pro POPD - I. etapa (2010 až 2029):   cca 
60 ha 
roční zábor PUPFL (maximálně dle postupů těžby):  cca 3 
- 4 ha 

 
Charakter záměru:  
 

Charakterem záměru je aktuální provedení ochrany státního ložiska štěrkopísků, 
stanovení dobývacího prostoru a následná postupná těžba štěrkopísku na uvedeném 
ložisku. Oprávnění oznamovatele k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým 
způsobem jsou obsahem textové přílohy č. 3. 

V zájmovém územím CHLÚ Štít (ve kterém leží navrhovaný nový DP Štít II) byly 
potvrzeny celkové zásoby na 21 721 000 m3. 

Geologickým průzkumem byl na dotčeném území zjištěn výskyt štěrkopísků a po 
provedení výpočtu zásob a schválení výpočtu Komisí pro hospodaření se zásobami 
nerostných surovin ve svém usnesení č. j. KHZ-01-2/89 ze dne 22. 5. 1989, schváleno 
celkové množství nerostné suroviny 34 617 000 m3. Ložisko bylo rozděleno do 21 bloků a 
pro vydaný předchozí souhlas ke stanovení DP Štít II se jedná o bloky zásob v zájmovém 
území CHLÚ Štít a čísla bloků 11 – 21 s evidovanými zásobami k 1. 1. 2008 v hodnotě 
21 721 000 m3. 

S vydáním osvědčení o výhradním ložisku plynou oprávněným těžebním 
organizacím příslušná práva a povinnosti, podle § 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná 
opatření těžební organizace naplňuje. 

Tímto záměrem v předstihu těžební organizace naplňuje § 10 Horního zákona a 
provádí zákonné pokrytí bloků zásob výhradního ložiska Pamětník (číslo ložiska je 3 004 
200) v ploše CHLÚ Štít (registrační číslo 00420001), jak ukládá zákon. S ohledem na 
řešené střety zájmů, nejsou známé žádné kumulace s jinými záměry, což potvrzuje i 
územně plánovací dokumentace příslušného území. 
 
Umístění:  kraj: Královéhradecký  

 obec: Klamoš 

 kat. území: Štít 

Zahájení:  2010  
 
Ukončení:  2049  
 
Oznamovatel:  Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem devět vyjádření 
DSÚ. 



Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména:  -    oblasti ochrany lesů 

- oblasti ochrany přírody 
- oblasti ochrany horninového a půdního prostředí 

 
 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
  
 
 
Závěr: 
 
Záměr „Stanovení nového dobývacího prostoru a následná těžba štěrkopísku 
na ložisku Pamětník“ 
 
naplňuje dikci bodu  2.3., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle 
§ 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění 
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 
4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek 
s důrazem na výše citované oblasti. 

 
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na          
10  kusů + elektronickou podobu dokumentace. 

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody 
- MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí 
- MŽP, odbor péče o krajinu 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 
ředitel odboru výkonu státní správy 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel 
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