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Dle rozdělovníku

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 (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje:
Název: „Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření.“
Charakter záměru: Záměr je v podstatě pouze plošnou změnou prováděné činnosti v rámci
plánované plochy výhradního ložiska štěrkopísků Čeperka – Podůlšany, tj. plochy vymezené pro
dobývání, tj. v rámci plochy plánovaného rozšíření DP ČEPERKA I. V rámci ostatních vstupních
atributů, se v činnosti organizace, oproti všem používaným vstupům (tj. umístění
úpravárenského komplexu, výši limitu roční těžby, dopravního napojení, sociálního a technického
zázemí, systému techniky a technologie těžby atd.) nic nemění. Kapacita záměru má pouze
jednu variantu, která je v rámci této lokality používána již od počátku, a ke které je přizpůsobeno
veškeré technické i technologické zařízení.
Kapacita záměru: Objem těžené suroviny s maximální roční těžbou bude do 300 000 m3/rok.
Umístění: kraj: Pardubický
obec: Čeperka
k. ú.: Čeperka
Oznamovatel: CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Záměr „Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření“ naplňuje dikci bodu
79, kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená
povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou
navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na
ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od
stanoveného limitu (c).
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Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě
zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospělo
nadepsané ministerstvo k závěru, že záměr:

„Rošíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření“,
může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
Oblast ochrany veřejného zdraví.
Oblast ochrany ovzduší.
Oblast ochrany přírody.
Oblast ochrany vod.
Oblast ochrany lesa.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad v zákonném termínu řadu
relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č.
4 zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše
uvedené oblasti.
Příslušný úřad obdržel vyjádření od následujících subjektů:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajský úřad Pardubického kraje
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
- OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
- Obec Čeperka
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
ČIŽP s ohledem na vyjádření oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa, jakož i s ohledem
na významné nedostatky v předloženém oznámení (nespecifikovaní termínu provedení
biologického průzkumu, použit jiný název pro biologické posouzení, nesrovnalosti v počtech
zvláště chráněných druhů, nedostatečná kompenzační opatření na úseku ochrany přírody a na
úseku ochrany lesa, absence posudku, který by vyhodnocoval vliv záměru na lesní porosty,
nepravdivé údaje týkající se dotčených lesních pozemků atd.), doporučuje, aby předložený záměr
byl posouzen dle zákona.
Krajský úřad Pardubického kraje
Vodoprávní úřad Krajského úřadu Pardubického kraje požaduje doplnit oznámení o podrobnou
hydrogeologickou studii vlivu záměru na povrchové a podzemní vody se zvláštním zaměřením
na ochranu výše popsaného vodního zdroje. Předložené oznámení posuzuje vliv záměru z
pohledu ochrany výše popsaného vodního zdroje zcela nedostatečně.
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Orgán státní správy lesů upozorňuje, že pro možnost posouzení předkládaného záměru z pohledu
zájmů státní správy lesů je nezbytné doplnit dokumentaci záměru:
- vyhodnocení předpokládaných dopadů záměru na lesní pozemky a zejména na lesní porosty,
a to z hlediska případného ohrožení stability porostů, nebezpečí zvýšeného vlivu
biotických a abiotických činitelů na lesní porosty, apod.,
- vyhodnotit, zda důvod pro odnětí lesních pozemků pro plnění funkcí lesa převažuje nad
veřejným zájmem spočívajícím v zájmu na zachování lesa jako významné složky životního
prostředí,
- navrhnout kompenzační řešení na zmírnění negativních dopadů záměru na pozemky určené
k plnění funkcí lesa.
Zároveň požaduje předložit v souladu s ust. § 14 odst. 1 lesního zákona variantní řešení záměru
a vybrat takové řešení, které nepovede ke snížení stability porostů a výraznému úbytku pozemků
plnících funkcí lesa v uvedené lokalitě.
Z důvodu eliminace negativního vlivu na lesní porost a zajištění jeho stability požaduje dodržovat
bezzásahový pás o šířce 20 m od okraje lesa.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Požaduje v rámci dokumentace předložit doplněnou akustickou studii.
OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
S obsahem a rozsahem oznámení souhlasí.
Obec Čeperka
Požaduje, aby záměr byl posuzován dle zákona, a to na základě doplněné a přepracované
dokumentace.
Oznámení, které je zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona poměrně podrobně a dostatečně
charakterizuje stávající vývoj v lokalitě hlavně z pohledu horního zákona. Bohužel, ale
dostatečně podrobně nepopisuje vlastní postup a organizaci těžby (např. ve vztahu k části obce
Malá Čeperka z pohledu prašnosti a hluku). Popis finálního stavu lokality, která je významnou
částí katastru obce není dostatečný.
Dále záměr není v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a s Územním
plánem obce Čeperka.
Za zcela nedostatečné považuje zpracování vlivu na hladinu spodních vod. Z minulosti víme, že
názory na výši odparu se značně liší, dřívější studie nezohledňovaly možná období srážkově
podprůměrných let. V minulosti bylo vše posuzováno i ve vztahu k okolním rozsáhlým vodním
plochám, které se opět rozšířily. Nyní zde toto posouzení chybí – požadujeme tedy, aby součástí
dokumentace byl posudek ke změně bilance vod zpracovaný odborně způsobilou osobou v
hydrogeologii.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
V oznámení záměru není zmíněno, že se plocha rozšíření ČÁST B nachází v bezprostřední
blízkosti jímacího území zdroje vody pro aglomeraci Hradec Králové - Pardubice (300 000
obyvatel) a není řešeno ovlivnění spodních vod v takovémto rozsahu. Proudnice depresního
kužele čerpané podzemní vody vodního zdroje procházejí přímo místem plánovaného rozšíření
dobývacího prostoru.
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Dále není hodnocen úbytek štěrkopísku v prostoru těžby a jeho nahrazení vodou, což bude
deformovat proudové pole podzemní vody, umožňovat přímou kontaminaci vody bez
ochranných vrstev a vyvolávat proces zazemňování, při kterém se vzniklé jezero postupně
zanese bahnem. V okolí vytěženého prostoru bude docházet ke změnám režimu podzemních
vod, tak ke změnám chemismu podzemních vod.
Z tohoto důvodu nesouhlasíme se záměrem Rozšíření DP ČEPERKA I o část B a následnou
těžbou v ploše tohoto rozšíření. Dále žádáme, abychom byli napříště účastníky řízení.
Ministerstvo na základě výše uvedených připomínek k oznámení záměru konstatuje, že tento
záměr může mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, a proto požaduje záměr
posoudit v rámci zákona.
Dokumentaci, zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona, s vypořádáním všech připomínek
obsažených v jednotlivých vyjádřeních, požaduje výše nadepsané ministerstvo zaslat v počtu
dvou paré + 1 x elektronickou podobu dokumentace.
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.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky

Příloha: Obdržená vyjádření (pouze oznamovatel)
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Rozdělovník k č.j. MZP/2021/550/60
ZN/MZP/2020/550/168
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ Obec Čeperka
B. Němcové 1
533 45 ČEPERKA
Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
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3/ KHS se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
530 03 PARDUBICE
4/ Obecní úřad
B. Němcové 1
533 45 ČEPERKA
5/ Magistrát města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
530 21 PARDUBICE
6/ OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
7/ MŽP OVSS VI
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové
Oznamovatel:
CEMEX Czeceh Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Petr Moravčík
Horova 824
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
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