
 
 
Odbor výkonu státní správy VI 
Resslova 1229/2a 
500 02 Hradec Králové 

 

        

V Hradci Králové    dne: 04.07.2014 
 
        

ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace k 
záměru 

 

„Dobývací prostor Dolní Olešnice“ 

 
I.  Základní údaje 
 
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním: 

 Dne 14.02. 2011 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) oznámení s náležitostmi dle přílohy 
č. 4 citovaného zákona zpracované RNDr. Jaroslavem Růžičkou. 

 Dopisem ze dne 28.02. 2011 byl proces EIA převeden na odbor výkonu státní správy 
VI. 

 Dopisem ze dne 4. 3. 2011 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona a oznámení 
bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním 
úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 09.03 2011 byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna na úřední 
desce Královéhradeckého kraje. 

 Dne 5. 4. 2011 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že oznámení se nepovažuje 
za dokumentaci vlivů na životní prostředí a že dokumentaci dle přílohy č. 4 
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na 
oblast ochrany vod, oblast ochrany přírody a oblast ochrany veřejného zdraví 

 Dne 19. 5. 2011 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) dokumentaci s náležitostmi dle 
přílohy č. 4 citovaného zákona zpracovanou RNDr. Jaroslavem Růžičkou 

  Dopisem ze dne 7. 6. 2011 byla dokumentace předaná na odbor výkonu státní správy 
VI. 

 Dopisem ze dne 14. 6. 2011 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 20.06. 2011 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 
Královéhradeckého kraje. 

 Dopisem ze dne 22. 7. 2011 byla příslušným úřadem dokumentace vrácena 
oznamovateli k doplnění a přepracování. 

 Dopisem ze dne 22. 7. 2011 byl příslušným úřadem pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. 
zpracováním posudku.  

 Dne 24. 7. 2013 obdržel příslušný úřad doplněk dokumentace zpracovaný RNDr. 
Jaroslavem Růžičkou. 

 Dopisem ze dne 29. 7. 2013 byl doplněk dokumentace rozeslán dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 31.07. 2013 byla informace o doplňku dokumentace zveřejněna na úřední desce 
Královéhradeckého kraje. 



 Dopisem ze dne 4. 9. 2013 byla příslušným úřadem doplněná dokumentace opět 
vrácena oznamovateli k doplnění. 

 Dne 10.02. 2014 obdržel příslušný úřad 2. doplněk dokumentace zpracovaný RNDr. 
Jaroslavem Růžičkou. 

 Dopisem ze dne 11. 2. 2014 byl 2. doplněk dokumentace rozeslán dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a 
vyjádření. 

 Dne 17.02.2014 byla informace o 2. doplňku dokumentace zveřejněna na úřední 
desce Královéhradeckého kraje. 

 Dne 26. 5. 2014 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

 Dne 28.05. 2014 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 02.06. 2014 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce 
Královéhradeckého kraje. 

 Dne 16.06. 2014 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. 

 Dne 02.07. 2014 se od 14.00 hod konalo veřejné projednání záměru. 

 
2. Veřejné projednání posudku se uskutečnilo dne  02.07.2012 od  14.00 hod. na 
Obecním úřadu Dolní Olešnice. 
  
3. Ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro                                                                                                                                                                                                                                  
posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu veřejného projednání posudku byl 
pověřen řízením veřejného projednání Ing. Miloslav Kozák, pracovník MŽP – OVSS VI 
Hradec Králové. 
    
  4. Účastníci veřejného projednání 
 
 Za oznamovatele – Václav Břichňáč, Jiří Boudný 
 Zpracovatel oznámení a dokumentace – RNDr. Jaroslav Růžička 
 Zpracovatel posudku – Ing. Josef Tomášek, CSc., Ing. Ivana Lundáková 
 Za Obecní úřad D. Olešnice  – Radoslava Cermanová, Iva Roháková 
 Za KHS – Ing. Kateřina Hrušková 
 Za Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Mgr. Helena Hyšková 
 3 zástupci médií (ČTK, ČRoHK, Právo) 
 Za MŽP OVSS VI HK – Ing. Libor Hejduk 
 
II.  Průběh veřejného projednání 

Uvedeného veřejného projednání záměru se celkem zúčastnilo 13 osob. Veřejnost 
se projednání nezúčastnila. 

V úvodní části VP bylo stručně vysvětleno postavení procesu EIA v postupu 
přípravy realizace posuzovaných záměrů a shrnut dosavadní průběh procesu EIA 
posuzovaného záměru. Poté účastníci VP, uvedení v bodě I.4., krátce shrnuli svá 
stanoviska k záměru a k projednávanému posudku.  

 
 V diskusi k uvedenému záměru vystoupili zástupci médií se svými dotazy. Na 
jejich dotazy odpověděli vždy příslušní účastníci. 
  
 III. Výsledek 
 Ve smyslu zákona  byl uvedený záměr posouzen ze všech podstatných hledisek. 
V průběhu VP nebyly uplatněny připomínky, které by měly být vypořádány zpracovatelem 
posudku. Podmínky pro eventuelní realizaci záměru budou součástí stanoviska 
příslušného orgánu.  



 Z průběhu VP byl pořízen video (audio) záznam jako pracovní materiál a podklad 
pověřené osoby pro zpracování Zápisu příslušného úřadu dle § 17 odst. 5 zákona . 

O pořízení video (audio) záznamu byli účastníci VP v úvodu a na závěr 
informováni. 
 
 Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení 
pro veřejné projednání posudku k záměru „Dobývací prostor Dolní Olešnice“  
v královéhradeckém kraji oznamovatele, Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov,  
podle zákona  a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování 
vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku. 
 
 
 
                                                                            
Ing.Miloslav Kozák v.r. 
pověřený řízením veřejného projednání posudku 


