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životní prostředí a zemědělství Ing. Oldřiška Poláčková / 208
EIA a IPPC opolackova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Plán společných zařízení KPÚ Malá Čermná nad Orlicí“

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 společných zařízení KPÚ Malá Čermná nad Orlicí

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr obsahuje návrh rozmístění cestní sítě (cca 15 polních cest), 
strukturu a umístění jednotlivých prvků ÚSES.

Charakter záměru: Předmětem záměru jsou opatření obsažená v plánu společných zařízení, 
která byla navržena za účelem zpřístupnění zemědělských pozemků, dále pro zajištění 
protierozní a protipovodňové ochrany, zlepšení vodohospodářských poměrů v zájmovém 
území, zvýšení prostupnosti krajiny, její hodnoty a ekologické stability. 

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Čermná nad Orlicí
Katastrální území: Malá Čermná nad Orlicí

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Termín realizace záměru není v současné době znám.

Oznamovatel: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.



2

Závěr:

Záměr „Plán společných zařízení KPÚ Malá Čermná nad Orlicí“ naplňuje ustanovení § 4 
odst. 1 písm. e) 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 
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 společných 
zařízení KPÚ Malá Čermná nad Orlicí“ nemá významný vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
   ze dne 04.09.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  
   ze dne 02.09.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 05.09.2008.

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ani ze strany dotčených územních 
samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci 
vlastního záměru.
Dotčený správní úřad (Česká inspekce životního prostředí) vznesl k předloženému oznámení 
připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany lesa, uvádí, že chybí hodnocení 
a podrobnosti týkající se předpokládaného záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL).

K výše uvedenému krajský úřad uvádí:
K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich ochranného pásma dle ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko příslušný obecní úřad s rozšířenou 
působností ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) a c) lesního zákona, tj. Městský úřad 
Kostelec nad Orlicí.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, jako orgán státní správy lesů nevznesl k realizaci záměru 
připomínky.

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.
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Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů 
k záměru „Plán společných zařízení KPÚ Malá Čermná nad Orlicí“, 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

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník: k č.j. 13795/ZP/2008 – Pa

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde 
2) Obec Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí       

Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
    Kněžnou, Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
4) Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 
5) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Oznamovatel:
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 




