Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
V Hradci Králové, dne 25.07.2008

Zápis
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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 zákona č. 186/2006 (dále jen
„zákon“) a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, záměru

„Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“,
konaného dne 24.07.2008,
v sídle Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové, zasedací místnost č. 94, druhé patro (vlevo), od 14:30 do 15:15 hod.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
1.1. Oznámení
Oznámení záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“ v rozsahu přílohy č. 3
zákona bylo vypracováno paní Ing. Alexandrem Mertlem. Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel oznámení
dne 02.07.2007.
1.2. Zjišťovací řízení
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru, který byl zpracovatelem oznámení zařazen
do bodu 2.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona, krajský úřad rozeslal ve smyslu § 6 zákona dne
04.07.2007.
Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 07.08.2007 s tím, že záměr bude dále
posuzován podle zákona a je nutné zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 zákona zejména s důrazem na oblast ochrany
přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu.
1.3. Dokumentace
Dokumentace k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona byla zpracována
autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona panem
Ing. Alexandrem Mertlem (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č.j. 45335/308/ENV/06). Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu dne
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07.04.2008. Dne 09.04.2008 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 19.05.2008 byl
příslušným úřadem pověřen pan RNDr. Tomáš Bajer, který je držitelem autorizace ve smyslu
zákona, zpracováním posudku na dokumentaci.
1.4. Posudek
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí zpracoval pan RNDr. Tomáš Bajer, (osvědčení
odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 2719/4343/OEP/92/93).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne
24.06.2008. Dne 27.06.2008 byl rozeslán dotčeným subjektům posudek na dokumentaci
o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí ke zveřejnění a vyjádření.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
dne 24.072008 v sídle Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502
00 Hradec Králové, zasedací místnost č. 94, druhé patro (vlevo), od 14:30 do 15:15 hodin

3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil, jako pověřená osoba (podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí), Ing. David Černošek, pracovník krajského úřadu.

4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků k záměru „Rozšíření těžby
štěrkopísku na ložisku Plačice“, které krajský úřad obdržel podle § 8 a § 9 zákona.

5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:


za oznamovatele: pan Jiří Müller – člen představenstva společnosti Hradecký písek,
a.s., JUDr. Josef Matyáš – zástupce oznamovatele, paní Matyášová – advokátní
kancelář JUDr. Josefa Matyáše



zpracovatel dokumentace: Ing. Alexandr Mertl – omluven (dovolená)



zpracovatel posudku: RNDr. Tomáš Bajer



za dotčené správní úřady a územní samosprávné celky se zúčastnili:
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – Ing. Kateřina
Pavlíčková
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za krajský úřad příslušný k zajištění posuzování záměru: Ing. David Černošek, Martin
Zemanský, DiS.

Veřejnost se veřejného projednání zúčastnila v počtu dvou osob.
V průběhu procesu posuzování se ke dni konání veřejného projednání k záměru nevyjádřila
žádná občanská sdružení.

6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
1. Veřejné projednání zahájil Ing. David Černošek (krajský úřad):
V úvodu seznámil přítomné s programem veřejného projednání, představil zástupce
jednotlivých stran, přiblížil cíl a smysl procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání
rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Proces posuzování vlivů
na životní prostředí je veřejný.
Upozornil přítomné, že z veřejného projednání je pořizován zvukový záznam, který bude
sloužit jako podklad pro zpracování zápisu z veřejného projednání.

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran:
V druhé části veřejného projednání vystoupili zástupci jednotlivých stran:
- Pan Jiří Müller: představil záměr oznamovatele a důvody, které oznamovatele vedou k jeho
realizaci.
- RNDr. Tomáš Bajer: jako zpracovatel posudku zhodnotil úplnost a správnost dokumentace,
okomentoval nejzávažnější připomínky dotčených správních úřadů a veřejnosti
k dokumentaci, seznámil přítomné s podmínkami návrhu stanoviska.
Dále vystoupili zástupci dotčených správních úřadů:
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – Ing. Kateřina Pavlíčková – neměla
k dokumentaci a posudku připomínky.
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3. Diskuse
Pan Pavel Hrůza (majitel pozemků) – dotaz, proč byly pozemky p.č. 643/2 a 643/3 vyloučeny
z těžby.
- Odpověď RNDr. Tomáš Bajer (zpracovatel posudku) – ze zájmového území pro těžbu byly
vyloučeny plochy p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú.Plačice z důvodu ochrany mimolesního porostu
zeleně a přímé návaznosti na lokální biokoridor podél Labského náhonu.
Pan Pavel Hrůza (majitel sousedních pozemků) – dotaz, k jakému účelu jsou podle územního
plánu určeny pozemky po ukončení těžby.
- Odpověď JUDr. Josef Matyáš (zástupce oznamovatel) – jsou určeny k sportovnímu
a rekreačnímu využití.
JUDr. Josef Matyáš (zástupce oznamovatel) – sdělil, že Magistrát města Hradec Králové,
odbor životního prostředí, ve svém vyjádření k dokumentaci stanovil omezující podmínky
(netěžit na některých parcelách), přestože při předchozích jednáních je nepožadoval.
- Odpověď Ing. David Černošek (krajský úřad) – omezující podmínky stanovené
zpracovatelem posudku byly formulovány na základě vyjádření Magistrátu města Hradec
Králové, odboru životního prostředí k dokumentaci.
- Odpověď RNDr. Tomáš Bajer (zpracovatel posudku) – při svém vyjádření Magistrát města
Hradec Králové, odbor životního prostředí, vycházel z obdržených podkladů – údajů
uvedených na straně 58 dokumentace.
JUDr. Josef Matyáš (zástupce oznamovatel) – sdělil, že písemně požádá krajský úřad
o přehodnocení zákazu těžby na některých parcelách a také se dotáže Magistrátu města
Hradec Králové, odboru životního prostředí, proč změnil svá stanoviska.
- Odpověď Ing. David Černošek (krajský úřad) – pokud krajskému úřadu předložíte vyjádření,
případně pokud se Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vyjádří
k záměru odlišně, bude krajský úřad tato vyjádření řešit ve spolupráci se zpracovatelem
posudku.
Pan Jiří Müller (zástupce oznamovatele – člen představenstva společnosti Hradecký písek,
a.s.) – dotaz, čím je porost na parcelách navržených k vyloučení z těžby významný, upozornil,
že v katastru jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha.
- Odpověď RNDr. Tomáš Bajer (zpracovatel posudku) – jedná se o dřeviny rostoucí mimo les
s ekostabilizující funkcí přímo napojené na stávající kostru ekologické stability.

4. Na závěr veřejného projednání
Ing. David Černošek seznámil přítomné s dalšími kroky procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, které budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání podle
zákona a konstatoval, že vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Zápis z tohoto veřejného projednání bude zaslán dotčeným správním úřadům a územním
samosprávným celkům a zveřejněn na internetu.
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Vlivy záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“ byly projednány ze všech
podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu respektování všech
technických a provozních opatření k ochraně životního prostředí.
Vlastní podmínky budou koncipovány ve stanovisku krajského úřadu k posouzení vlivů
provedení záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“ na životní prostředí, které
bude vydáno na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných ve smyslu § 10 zákona.
Závěrem Ing. David Černošek, jako pověřená osoba, konstatoval, že byla naplněna všechna
zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru
„Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“ podle zákona a § 4 vyhlášky
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Zpracoval: Ing. David Černošek
Příloha: prezenční listina
Rozdělovník k čj.: 10741/ZP/2008 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
4) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Lomní 353, P.O. BOX č. 33, 541 01 Trutnov
5) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 323, 516 Rychnov nad Kněžnou
6) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
7) MŽP ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Hradecký Písek a.s., zastoupená JUDr. Josefem Matyášem, Hořická 974, 500 02 Hradec
Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Hradecký Písek a.s., Žižkova 63, 616 00 Brno
3) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4) Karel Moravec, Václavkova 1612, 500 02 Hradec Králové
5) RNDr. Tomáš Bajer, Dubinská 720, 530 12 Pardubice
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