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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 zákona pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „Golfové hřiště Na Vrších – rozšíření hřiště“ zařazeného
v kategorii II, bod 10.8 přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle ust. § 4 odst. 1
písm. c) zákona
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, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle
přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Golfové hřiště Na Vrších – rozšíření hřiště“ podle § 6 odst. 6
zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Jeníkovice, obec Librantice a Královéhradecký
kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje
(tj. Královéhradeckého kraje). 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 vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Třebechovice pod Orebem a Magistrát města
Hradec Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 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.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6
odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
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i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je
také 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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Poláčková,
tel. 495 817 208.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Golfové hřiště Na Vrších – rozšíření hřiště“.
Areál golfového hřiště je umístěn ve dvou katastrálních územích obcí Jeníkovice a Librantice,
ve vzdálenosti cca 300 m jihovýchodně od obce Librantice. Areál se rozkládá na zemědělské
půdě (zejména v kategorii orná půda). Areál golfového hřiště sousedí na jihu a jihovýchodě
s dvěma hospodářskými usedlostmi, jinak je obklopen zemědělskou půdou.
Nově upravované pozemky mají rozlohu 78 639 m2, terén je mírně svažitý, stávající
přístupová komunikace vede vnitřkem golfového areálu. Jedná se o rozšíření stávajícího
cvičného golfového 6-ti jamkového hřiště. Navržené rozšíření bude zahrnovat 6 jamek (1 x
par 3, 4 x par 4, 1 x par 5). Rozšíření golfového hřiště je navrženo jako veřejné s mírně
členěným terénem a pískovými překážkami (bunkery). Po navrhovaném rozšíření bude činit
celková plocha golfového hřiště 123 639 m2. Součástí záměru je výstavba dvou vrtaných
studní, které budou využívány k jímání vody pro závlahu ozeleněných ploch golfového hřiště.
Z hlediska vlivů na ovzduší a na hlukovou situaci je předkládaným oznámením dokladováno,
že záměr nepředstavuje změnu v imisní situaci zájmového území.
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních
vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným
skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby související s posuzovaným
záměrem jsou v oznámení formulována odpovídající doporučení.
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště. Budou
zvoleny pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, předpokládá se důkladné založení
vlastních drah. Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických přípravků
prakticky pouze na plochu greenů. Tato plocha ovšem tvoří jen zlomek celkové plochy hřiště.
V rámci provozu je možné očekávat vlivy z působení hnojiv a z působení herbicidních
přípravků. Systém ochrany travních porostů na greenech je založen na každodenní údržbě,
která by za normální situace měla zajistit tlumení nežádoucího rozvoje nežádoucích druhů
rostlin na těchto plochách bez použití herbicidních látek. Z tohoto důvodu zpracovatelský tým
oznámení doporučuje, aby byly používány pouze selektivní nízkoreziduální herbicidy jen pro
případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup invazních rostlin nebo ruderálních
plevelů.
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V případě předkládaného záměru se jedná u záborů pozemků o zemědělské půdy ve IV. třídě
ochrany, tedy se jedná o půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopností.
Z uvedeného pohledu lze tedy vliv na půdy označit jako malý a nevýznamný.
Realizace záměru nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat pouze nevýznamné a málo významné
vlivy, pokud bude zajištěna šetrná aplikace přípravků na údržbu jamkovišť a odpališť.
V kontextu krajiny může dojít při uplatnění navrhovaných zásad a doporučení k vytvoření
pestré mozaiky biotopů a stanovišť oproti jednotvárnějším plochám orné půdy
a ruderalizovaných luk, zatím nikoli na úkor hodnotnějších ekosystémů jako určující složky
přírodní charakteristiky krajinného rázu, je požadováno zachovat obě polohy zbytků nivních
luk nad pravým břehem toku.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Záměr
neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní
tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy,
nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k č.j.: 338/ZP/2010-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
2) Obec Jeníkovice, Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem
3) Obec Librantice, Librantice 80, 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 Jeníkovice, Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem
4) Obecní úřad Librantice, Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem
5) Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice
pod Orebem
6) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
Tomáš Folberger, Buzulucká 936, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
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