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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Zřízení vodní plochy v rámci biocentra RBC 47 Na rybníce“
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: Zřízení vodní plochy v rámci biocentra RBC 47 Na rybníce
Kapacita (rozsah) záměru: Celková plocha související s tvorbou biocentra činí 9 950 m2. Po
realizaci záměru bude lokalita předána obci Roudnice. Vzhledem k nepříznivým stanovištním
podmínkám budou práce v prostoru navrhovaného biocentra probíhat pouze v měsících
listopad až březen. Stavba vzhledem k omezeným klimatickým podmínkám bude probíhat po
dobu 4 – 5 měsíců (v rozpětí 3 let), s roční těžbou 13.200 tun. Materiál, vytěžený v období
klimatických podmínek, které v tomto území těžbu umožní, bude buď využit pro stavbu
ochranné hráze, nebo, pokud materiál bude kvalitativně vyhovovat, bude přepraven do
prostoru stávající těžby realizované v k.ú. Kratonohy a Roudnice.
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Charakter záměru: Uvažované zřízení vodní plochy v rámci biocentra RBC 47 Na rybníce
v k.ú. Roudnice se bude provádět za spoluúčasti obce Roudnice, Pozemkového úřadu Hradec
Králové a společnosti Těžební písková s.r.o. jako vlastníka pozemku. Uvedená lokalita
a navrhovaný záměr je v souladu s Komplexní pozemkovou úpravou obce Roudnice a dle
předložených projektových podkladů by měla naplnit programovou revitalizaci a zajištění
obnovy ekologické stability zájmového území.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Roudnice
Katastrální území: Roudnice
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení:
2008
Předpokládaný termín ukončení:
2013
Oznamovatel: BOHEMIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové

Závěr:
Záměr „Zřízení vodní plochy v rámci biocentra RBC 47 Na rybníce“ naplňuje dikci bodu 2.5,
kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí k závěru, že záměr „Zřízení vodní
plochy v rámci biocentra RBC 47 Na rybníce“ nemá významný vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy, ani ze strany
dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému
oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 20.11.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 12.11.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 19.11.2008,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 10.11.2008,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 20.11.2008.
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Ze strany dotčeného správního úřadu tj. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Hradec Králové, ze dne 19.11.2008 byly vzneseny tyto námitky:
Oddělení ochrany přírody a krajiny ve svém vyjádření uvádí: Při realizaci záměru by došlo
k významnému zásahu do již vymezeného regionálního biocentra s výskytem několika zvláště
chráněných druhů živočichů podle ust. § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. Vzhledem k této
skutečnosti požadujeme posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
K výše uvedenému krajský úřad uvádí:
Odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody a krajiny ve svém vyjádření
(ze dne 22.11.2008, č.j. 17893/ZP/2008-Ze) uvádí: ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) krajský úřad konstatuje, že záměr nebude mít negativní vliv na prvky
územního systému ekologické stability regionální úrovně, významné biotopy zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin, ale ani na území soustavy NATURA 2000 (evropsky
významné lokality a ptačí oblasti). Záměr za předpokladu splnění podmínek uvedených
v kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů - vhodně doplní stávající regionální biocentrum k vymezení RBC č. 47 Na Rybníce
(původně dle ÚTP NR – R ÚSES ČR z roku 1996 - RBC 974 Roudnice), které je v zájmové
části území nejméně ekologicky stabilní (jde o ruderalizovaná společenstva). V další fázi
přípravy záměru je nezbytné projektovou dokumentaci předložit k vyjádření krajskému úřadu
jako příslušnému orgánu ochrany přírody k vymezení a hodnocení regionálního ÚSES dle
zákona.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Změna technologie povrchových úprav FAB, s.r.o.“, zveřejní podle ust. § 10 odst.
4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 17893/ZP/2008 - Ze
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Roudnice, Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany
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) Obecní úřad Roudnice, Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany
4) Magistrát města Hradec Králové, tř. ČSA 408, 500 02 Hradec Králové
5) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Horská 5, P.O. BOX č. 67, 541 01 Trutnov
Oznamovatel:
BOHEMIAPROJEKT spol. s r.o., Uhelná 867, 500 03 Hradec Králové – Pražské Předměstí
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor Posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4) Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe, Kydlinovská 245,
P.O. BOX č. 374, 500 05 Hradec Králové
5) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
6) ZO ČSOP „Orlice“, Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové
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