Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

19153/ZP/2009 - Pa

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Ing. Oldřiška Poláčková / 208
opolackova@kr-kralovehradecky.cz

Hradec Králové

24.11.2009

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Těžba štěrkopísku Běleč II“ 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“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Těžba štěrkopísku Běleč II“
byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních
úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího
řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Běleč nad Orlicí a Královéhradecký kraj,
žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Třebechovice pod Orebem a Magistrát města
Hradec Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského
úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení 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
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, p. Poláčková, tel. 495 817 208.
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Identifikační údaje:
Název: Těžba štěrkopísku 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
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., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
Závěr:
Záměr „Těžba štěrkopísku 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Těžba
štěrkopísku Běleč II“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
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.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 27.10.2009,
- Královéhradecký kraj, ze dne 27.10.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 30.10.2009,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 03.11.2009,
- Muzeum východních Čech, ze dne 06.11.2009,
- Obec Běleč nad Orlicí, ze dne 04.11.2009.
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Krajský úřad jako orgán ochrany přírody uvádí, že vzhledem k nízké vzdálenosti lokality
určené k těžbě štěrkopísku a stávající přírodní památky Bělečský písník, a prokázaným
hydraulickým souvislostem mezi hladinou vody v budoucí těžebně a hladinou vody
v Bělečském písníku - je nezbytné zabezpečit vyloučení zvětšení stávajícího režimního
kolísání vody ve zvláště chráněném území ve vazbě na realizaci záměru (zejména je nutné
vyloučit snížení hladiny vody v Bělečském písníku v letním období z důvodu možného
ohrožení zde přítomných a na tuto lokalitu navázaných mokřadních společenstev). Z tohoto
důvodu orgán ochrany přírody považuje za nezbytné v další fázi přípravy záměru splnit
podmínky dotýkající se ochrany vodních poměrů v přírodní památce Bělečský písník,
uvedené v kapitole IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (str. 65-67).
Krajský úřad k vyjádření krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody uvádí následující:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako orgán ochrany přírody nepožaduje, aby záměr
byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření ze dne 27.10.2009 (čj.
19153/ZP/2009 – Pa, ev.č. 114598/2009) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
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. 101 a č.p. 90 v k.ú. Běleč nad Orlicí
z dopravy a stacionárních zdrojů v denní době kontrolním 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 Krajské hygienické 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
30.10.2009 (čj. hk/40659/2009/2/hok.hk/hr) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
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 „Těžba štěrkopísku Běleč II“, 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 č.j. 19153/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, Horská 5, 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

