V Hradci Králové, dne 05. 04. 2011

Č.j. 220-1/550/11-Ko
15272/ENV/11

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:

„Dobývací prostor Dolní Olešnice“

Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem oznámení je stanovení dobývacího prostoru Dolní Olešnice v obci a
katastrálním území Dolní Olešnice.
Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla zejména závěrečná zpráva
„Geologický průzkum a výpočet zásob v průzkumném území Dolní Olešnice“ (Jiří
Morysek, RNDr., 2007).
Provedeným geologickým průzkumem byly ověřeny celkové geologické zásoby
v údolní nivě Kalenského potoka v průzkumném území Dolní Olešnice v celkovém
množství 41.135,5 kg šperkových pyropů.
Charakter záměru: Geologický průzkum lokality Dolní Olešnice navazuje na starší
práce započaté již J. Bauerem et al (1962), který studoval převážně ve zdejším
okolí těžké minerály se zaměřením převážně na povrchovou skulptaci granátů,
především z okolí Zadní Ždírnice. V té době hodnotil granáty jako granáty ve
šperkařství nepoužitelné, především díky povrchové korozi, a i mezi brusiči kolovala
řadu let zkreslená představa o nepoužitelnosti zdejší suroviny. Granáty z tohoto
území byly považovány za tzv. „vodáky“. Teprve geologický průzkum provedený
pracovníky Českého geologického ústavu v Praze v roce 1986 pod vedením
zkušeného prospektora J.Skrbka došlo k radikálnímu zlomu v pohledu na zdejší
surovinu. Geologický průzkum byl zakončený v roce 1989 závěrečnou zprávou a
prostor Dolní Olešnice – Vestřev (Skrbek J. et al.(1988)) ocenil jako velmi
perspektivní území a zároveň byly vypočítány geologické zásoby v kategorii C2
v množství 407 tis.tun při průměrném obsahu 109 g/t, což představuje na ploše
průzkumného území - ložiska 44,36 tun. Tento okamžik byl zlomem v dlouho
zakořeněných názorech na průmyslovou použitelnost zdejší suroviny.
Družstvo Granát Turnov zažádalo v listopadu 2003 o provedení geologického
průzkumu ve střední části Kalenského potoka, na území obce Dolní Olešnice, a tím
v případě pozitivních výsledků navázalo na svou dlouholetou tradici těžby ve zdejší
oblasti. Bylo zažádáno o provedení vyhledávacího geologického průzkumu v území,
které navazuje proti proudu na již stanovené CHLÚ Vestřev. Vzhledem k negativním
ohlasům na případnou těžbu společností Bohemia Deposit a.s. v oblasti Zadní
Ždírnice, vzniklo v obci občanské sdružení Pod Rovněmi, které nesouhlasilo
s provedením geologického průzkumu v Dolní Olešnici a dosáhlo oddálení provedení
technických prací o cca 3 roky.

Umístění:

kraj: Královéhradecký
obec: Dolní Olešnice
kat. území: Dolní Olešnice

Zahájení:

2013

Ukončení:

2028

Oznamovatel:

Granát, družstvo umělecké výroby
Vžšinka 1409, 511 14 Turnov

Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem sedm
vyjádření DSÚ.
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky
k oznámení se týkají zejména oblasti ochrany vod, oblasti ochrany přírody a
oblasti ochrany veřejného zdraví
Závěr:
Záměr „Dobývací prostor Dolní Olešnice“ naplňuje dikci bodu 10.1. (Zařízení
k odstraňování nebezpečných odpadů) a 2.3. (Těžba ostatních nerostných surovin –
nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok;
těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. ), kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému
zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude
posuzován podle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“).
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat
podle obdržených připomínek s důrazem na následující oblasti:
- oblast ochrany vod
- oblast ochrany přírody
- oblast ochrany veřejného zdraví

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení
na deset kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, 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 v zákonném termínu vyjádřili:
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor ochrany vod
MŽP, odbor ochrany ovzduší
MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Městský úřad Trutnov
Obvodní báňský úřad v Trutnově

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel

