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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Plán využití ložiska Běleč II“
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: Plán využití ložiska Běleč II
Kapacita (rozsah) záměru: Maximální roční těžba bude 225 000 tun štěrkopísku, t.j. cca
150 000 m3/rok. Celkové množství štěrkopísku určené k těžbě je 613 000 m3, tj. cca 920 000
tun. Plocha zájmového území je cca 9 ha, z toho plocha území k těžbě je cca 8,5 ha.
Charakter záměru: Předmětem záměru je těžba štěrkopísku v obci Běleč nad Orlicí, na p.p.č.
524/8. Těžba bude probíhat z vody, vytěžená surovina bude dopravována na třídící zařízení
nebo na mezideponii. V průběhu těžby bude prováděna rekultivace, tj. ozelenění závěrných
svahů.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Běleč nad Orlicí
Katastrální území: Běleč nad Orlicí
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: květen 2010
Předpokládaný termín ukončení výstavby: předpokládaná doba těžby je 6 – 8 let
Oznamovatel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Závěr:
Záměr „Plán využití ložiska Běleč II“ naplňuje bod 2.5 v kategorii 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 „Plán využití
ložiska Běleč II“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován
podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
oblast ochrany přírody a krajiny.
V dokumentaci je třeba:
 zhodnotit, zda realizací záměru dojde k ovlivnění vodního režimu v přírodní památce
Bělečský písník,
 doplnit návrh technického řešení opatření k vyloučení negativního vlivu těžby na
chráněné území, tj. na přírodní památku Bělečský písník,
 zhodnotit vliv na krajinný ráz, včetně opatření omezující negativní vliv z hlediska
krajinného rázu,
 rozpracovat rekultivaci zasažených parcel (časový postup rekultivace vzhledem
k těžbě, způsob rekultivace apod.).
Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,
připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha).
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (krajský úřad,
Česká inspekce životního prostředí) vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení
a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další posuzování záměru podle zákona.
S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše
uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 17.03.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 12.03.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 12.03.2009,
- Obec Běleč nad Orlicí, ze dne 26.02.2009,
- Muzeum východních Čech, ze dne 04.03.2009,
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- ZO ČSOP „Orlice“, ze dne 16.03.2009 a ze dne 18.03.2009,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 16.03.2009.
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.

v z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: k č.j. 2875/ZP/2009 – Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Běleč nad Orlicí, Běleč nad Orlicí 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem
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 Běleč nad Orlicí, Běleč nad Orlicí 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem
4) Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem
5) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
6) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Lomní 353, P.O. BOX č. 33, 541 01 Trutnov
7) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
STAVOKA Hradec Králové, a.s., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
4) Český svaz ochránců přírody, ZO „Orlice“, Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové
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