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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Rozšíření těžby ze zemníku Roudnice – 3. etapa“
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 těžby ze zemníku Roudnice – 3. etapa
Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav:
Probíhá 1. etapa těžby výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Roudnice – sever
na ploše 25,51592ha.
Maximální roční kapacita těžební činnosti je 550 000 m3/rok, tj. 825 000 t/rok.
Připravuje se 2. etapa těžby výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Roudnice
– sever.
Záměr:
Záměrem je 3. etapa těžby nevýhradního ložiska štěrkopísku navazující na těžbu v dobývacím
prostoru Roudnice – sever.
Maximální roční kapacita těžební činnosti bude 400 000 m3/rok, tj. 600 000 t/rok.
Odhadovaná kapacita ložiska 3. etapy je 450 000 m3.
Rozloha řešeného území je 12,3314 ha, z toho těžitelná plocha je cca 11,5 ha, zbylých
cca 0,8314 ha jsou závěrné svahy.
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Charakter záměru:
Záměrem provozovatele je pokračovat v těžbě štěrkopísku, která je v současné době
prováděna v dobývacím prostoru Roudnice – sever (záměr „Stanovení dobývacího prostoru
Roudnice – sever a těžba písků až štěrkových písků“, stanovisko č.j.: 550/728-5/OVSS
VI/8261/OPVI/04).
Pro záměr rozšířit těžbu byla vybrána lokalita v sousedství stávající těžby východním směrem,
mimo chráněné ložiskové území Roudnice (bude se tedy jednat o těžbu nevyhrazené suroviny
na nevýhradním ložisku). Nevýhradní ložisko je ložiskem původní akumulace štěrkopísku,
která nebyla zařazena do kondic a kvalitativních ukazatelů pro zajištění výhradního ložiska.
Podle plánovaného systému provádění těžebních prací se jedná o strojní metodu těžby za
sucha. Ložisko se nachází nad hladinou podzemní vody.
V rámci těžebny nebude prováděna žádná úprava ani skladování vytěženého materiálu.
Těžební činnost spočívá v těžbě štěrkopísku v dané mocnosti odběrem z těžebního řezu
pomocí hydraulického lopatového rypadla s podkopovou lžící na pásovém podvozku
s okamžitou nakládkou na expediční vozy (soupravy, popřípadě návěsy) a okamžitý převoz na
místo vložení, tj. výstavba dálnice D 11.
Vytěžená štěrkopísková surovina bude využita v rámci zemních prací (materiál do podloží,
násypů a pro cementové stabilizace) na plánované výstavbě dálnice D 11. Získaná surovina se
na místo určení bude dopravovat nákladními automobily s návěsy, s odhadovanou denní
frekvencí max. 55 souprav a 21 návěsů.
Po vytěžení jednotlivých částí bloků zásob ložiska štěrkopísku budou průběžně prováděny
rekultivační práce, využité pozemky budou po následné biologické rekultivaci navráceny zpět
do ZPF, stejně, jako je tomu v I. a II. etapě těžby v ploše DP Roudnice – sever.
Kumulace vlivů záměru s jinými záměry a stávajícími vlivy může potenciálně nastat v oblasti
hlukové zátěže a v oblasti ovlivnění kvality ovzduší emisemi z dopravy na obslužných
komunikacích.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Roudnice
Katastrální území: Roudnice
Pozemky: část p.p.č. 2213, část p.p.č. 2215, celá p.p.č. 2218, 2221, 2223, 2224.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení vlastní těžební činnosti je závislé na časovém průběhu správního řízení,
na prováděných průzkumech dotčeného území.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (tj. přípravných prací v rámci ložiska)
je 1. čtvrtletí 2010.
Ukončení záměru bude po vytěžení ložiska a po provedených rekultivacích a konečných
pracích. Odhaduje se 3 – 4 roky.
Oznamovatel: S – MOST s.r.o.
Závěr:
Záměr „Rozšíření těžby ze zemníku Roudnice – 3. etapa“ naplňuje dikci bodu 2.5,
kategorie II, přílohy č. 1 zákona. 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
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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 „Rozšíření těžby
ze zemníku Roudnice – 3. etapa“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 25.03.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 24.03.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 01.04.2009,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 02.04.2009,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor ž.p., ze dne 30.03.2009,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, ze dne 19.03.2009.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vzneseny připomínky k předloženému
oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému
oznámení a realizaci záměru.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí
s oznámením záměru za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude
v souladu s hlukovou studií ověřeno splnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb rodinného domu č.p. 33 v k.ú. Roudnice (výpočtový bod č. 1
Hlukové studie) z dopravy v denní době měřením. Z hlediska ochrany veřejného zdraví
nepožaduje záměr dále posuzovat dle 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.
Krajský úřad k vyjádření Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové uvádí následující:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření ze dne
24.03.2009 (čj. hk/10401/2009/2/hok.hk/pa) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
vod (dále jen „ČIŽP“), ve svém vyjádření konstatuje, že realizace záměru je možná při splnění
podmínek, jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci
a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předloženém oznámení.
Dále ČIŽP požaduje:
- Všechny manipulační plochy, na kterých bude nakládáno se závadnými látkami a jímky
prověřit zkouškou vodotěsnosti,
- pro zkušební a trvalý provoz vypracovat závazné postupy pro likvidaci možných ropných
úniků, se kterými budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni,
- stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků,
- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám včasným vyvážením
jímek a udržováním dopravních a manipulačních prostředku v dobrém technickém stravu.
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Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:
ČIŽP nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Další podmínky ČIŽP, které
nejsou uvedeny v opatřeních navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci
a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předloženém oznámení
(viz předcházející odstavec), nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle
zvláštních právních předpisů.
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 „Rozšíření těžby ze zemníku Roudnice – 3. etapa“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4
a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

v. z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 4004/ZP/2009 - Čr
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, odbor životního prostředí, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
5) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Lomní 353, P.O. BOX č. 33, 541 01 Trutnov
6) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Oznamovatel:
S – MOST s.r.o., Ječná 570, 500 03 Hradec Králové
Na vědomí:
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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