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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – vrácení
dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní
Lánov po roce 2012“ na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování
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, v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona vrací
oznamovateli, tj. Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., zastoupené společností G E T s.r.o.,
Korunovační 29, 170 00 Praha 7, dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti
v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012“ na životní prostředí k doplnění
a přepracování (dále jen „vrácení dokumentace k doplnění“).
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Lánov a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace
k doplnění na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení
informace o vrácení dokumentace k doplnění na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Vrchlabí, žádáme neprodleně o zveřejnění
informace o vrácení dokumentace k doplnění na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této
informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Do vrácení dokumentace k doplnění lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), dále na
internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce
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Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství –
Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat
elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce)
nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar),
č. dveří N1.906, Černošek, tel. 495 817 188.
Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona na základě doporučení zpracovatele posudku vrací
oznamovateli dokumentaci k doplnění.
V doplněné dokumentaci je třeba zejména:
1. Konkretizovat zdůvodnění navýšení kapacity na 450 kt/rok ve vazbě na předchozí
dokumenty (smlouva o spolupráci mezi subjekty Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
a obcí Lánov ze dne 25.06.2001 ohledně řešení aktivit tak, aby nejdéle v roce 2013
bylo možno snížit přepravu výrobků po silnici II/2596 pod objem 100 kt/rok, případně
ve výši 300 kt/rok, výstupy posudku EIA červen 2001, atd.). V daném kontextu
i zdůvodnit potřebu prolomení územního limitu přes opakovaná sdělení Správy
KRNAP ve smyslu vyloučit další rozšíření těžby do lesních porostů východně
a doložit případné dokumenty konzultací na Správě KRNAP pro rozšíření záměru.
2. Dopracovat průkaz splnění hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru
staveb u RD čp. 56, 58, 137 a 164, situovaných v blízkosti přístupové komunikace
v lomu ve variantách V0, V100 a V450, na základě tohoto dopracování vlivu akustické
zátěže z obslužné dopravy v lomu v obci Lánov rozpracovat návrh konkrétních
protihlukových opatření, včetně návrhu konkrétních individuálních protihlukových
opatření nebo konkrétních opatření na komunikaci přes obec. Konkretizovat i vlivy
na faktory pohody.
3. Dopracovat hodnocení vlivů na kvalitu vod Pekelského potoka a hodnocení vlivů
na průtoky vlivem odběru vody pro technologické účely včetně cisternového odběru
pro myčku kol, včetně rozpracování konkrétních opatření (způsobů prevence)
z hlediska odtoku technologických a dešťových vod k eliminaci, případně
minimalizace kontaminace vod toku (rozpracování a konkretizace opatření ze str. 149
– 150 dokumentace).
4. Doplnit aktuální kvalitativní zoologické průzkumy (bezobratlí, plazi, savci, netopýři)
v jarním a letním aspektu (např. z roku 2010) a konkretizovat biologické hodnocení
o vlivy na tyto skupiny.
5. Dále aktuálně ověřit výskyty předmětů ochrany PO Krkonoše v bezprostředním okolí
lomu a konkretizovat vlivy variant R a RZ na tyto předměty ochrany.
6. Doplnit vlivy na lesní porosty z hlediska statické a ekologické stability ve vazbě
na další otevření porostních stěn včetně návrhu na opatření ke snížení tohoto vlivu,
ve vztahu k objektivizaci kategorizace dotčeného lesního porostu (les zvláštního
určení).
Dále je třeba se vypořádat se všemi požadavky uvedenými v žádosti zpracovatele posudku
ze dne 14.05.2011. Dokumentaci je třeba dopracovat na základě vyjádření k ní obdržených
podle § 8 odst. 3 zákona.
Doplněnou dokumentaci zašlete na krajský úřad v počtu 14 výtisků a 1x v elektronické formě.
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Vrácení dokumentace k doplnění nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie vyjádření k dokumentaci (pouze pro oznamovatele)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
14.03.2011,
- ČIŽP HK, ze dne 25.03.2011,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 30.03.201,
- Ing. Pavel Faltys, ze dne 05.04.2011,
- Obec Lánov, ze dne 08.04.2011,
- Správa KRNAP, ze dne 07.04.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 07.04.2011,
- František Nič, ze dne 12.04.2011,
- Obec Lánov, ze dne 15.04.2011,
- Obec Lánov, ze dne 26.04.2011,
- Manželé Tomášovi, ze dne 26.04.2011,
- Královéhradecký kraj, výpis z usnesení Rady konané dne 30.03.2011,
- RNDr. Milan Macháček, ze dne 14.05.2011.
Rozdělovník k čj.: 4180/ZP/2011 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
5) Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3,
546 11 Vrchlabí
6) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
7) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., zastoupené společností G E T s.r.o., Korunovační 29,
170 00 Praha 7
3

Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Krkonošské muzeum, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
3) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4) Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem čp. 150, 543 61 Kunčice
nad Labem
5) RNDr. Milan Macháček, Holíkova 71, 586 01 Jihlava
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