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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, bod 79

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen
„ministerstvo“), zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení, které bylo
zpracováno podle přílohy č. 4 k zákonu k záměru

„Rošíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření“
a sděluje, že záměr oznamovatele (CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00
Praha 5 - Stodůlky), bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
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. Objem těžené suroviny s maximální roční těžbou bude do 300 000 m3
/rok.
Dotčené územní samosprávné celky (Pardubický kraj a obec Čeperka) ministerstvo žádá ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, že
oznámení bylo zveřejněno na odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6271, na
úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného
kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
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Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst.
8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření ministerstvo uvítá názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru ministerstvo žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
kladen zvýšený důraz. Ve vyjádřeních není nutné oznamovatele upozorňovat na navazující řízení
a povinnosti z nich plynoucí.

K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty ministerstvo, na základě § 6 odst. 8
zákona, nepřihlíží.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník k č.j. MZP/2020/550/1476
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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