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Posuzování vlivů na životní prostředí 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 EIA) – informace o oznámení záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“
zařazeného v kategorii II, bodu 56, přílohy č. 1 zákona EIA
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 EIA sděluje, že záměr „Stěžery –
rekultivace vytěžených ploch“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Stěžery a Královéhradecký kraj, žádáme podle
§ 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění
je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2
zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední
desce.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační
agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru
HKK960. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnou také na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Bc. Dominika Pánková,
tel. 495 817 204.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona EIA
Záměr „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ naplňuje dikci bodu 56, kategorie II, přílohy
č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Stěžery –
rekultivace vytěžených ploch“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto
bude posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat
především s důrazem na ochranu veřejného zdraví.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

ODŮVODNĚNÍ
Identifikační údaje záměru
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 56, tj. Zařízení k odstraňování
nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu – 2 500 t/rok.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem projektové dokumentace je provedení terénních úprav – rekultivace vytěžených
ploch v katastru obce Stěžery. Dotčené pozemky byly v minulosti využívány jako těžební
prostor a v dnešní době nejsou nevyužívány. Rekultivací dojde k modelaci terénu a následné
revitalizaci lokality - výsadbou původních druhů dřevin a osetí travním semenem.
Na danou lokalitu byla a bude dovážena zemina v kategorii ostatní odpad pod kódem odpadu
17 05 04 a 20 02 02, která bude použita k modelaci terénu. Vrchní vrstvu násypů bude tvořit
ornice v minimální tloušťce 250 mm.
Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Stěžery, k.ú. Stěžery, p.č. 189/1, 189/2,
190/1.
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Charakter záměru
Předmětem záměru je rekultivace vytěžených ploch v katastru obce Stěžery, zavážení lokality
bývalého těžebního prostoru. Rekultivací dojde jak k modelaci terénu, tak také k revitalizaci
území. Po následných terénních úpravách bude kladen důraz na oživení pozemků - zatravnění
a výsadba stromů.
Kumulace s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Vzhledem k tomu, že v okolí záměru není dokumentován záměr s podobným zaměřením
činnosti, je pravděpodobnost kumulace s jinými záměry minimální.
Stavební pozemek je situován na SZ okraji k.ú. Stěžery, v místech, kde historicky probíhala
těžba hlíny pro výrobu cihel. V současnosti se na ploše záměru nachází vzrostlá náletová
vegetace a neudržovaná původní výsadba.
V k.ú. Stěžery byly projednány záměry „I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové“,
„Technologický park, vč, veškeré související inženýrské infrastruktury, komunikací, oplocení,
sadových úprav, Stěžery“ a „Zdravotní středisko Stěžery“.
Předkládaný záměr řeší nakládání s odpady v kategorii ostatní odpad pod kódem odpadu
17 05 04 a 20 02 02.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru
Řešený záměr se týká provedení terénních úprav – rekultivace vytěžených ploch v katastru
obce Stěžery, p.č. 189/1, 189/2, 190/1. Na pozemcích záměru se v minulosti nacházel těžební
prostor. Pro zavážení bude sloužit pozemek p.č. 189/1 a malá část pozemku p.č. 190/1.
Jako dočasně vyčleněná plocha určená k recyklaci materiálu, pro umístění třídící linky
a mezideponii bude využit pozemek p.č. 189/2. Celková plocha rekultivace bude činit
11 870 m2. Celková kubatura rekultivace bude 40.890 m3, tj. celkem cca 72.000 tun zeminy.
Dočasná plocha pro mezideponii a třídění, částečně zpevněná panely bude 4.800 m2.
Rekultivací dojde k modelaci terénu (vyrovnání terénní prohlubně způsobené těžbou)
a následné revitalizaci lokality. Dojde k sadbě stromového patra (min. 210 ks) a keřového patra
(cca 550 ks).
Území záměru je v současnosti porostlé náletovou zelení a původní neudržovanou výsadbou.
Záměr bude na severu přes nezpevněnou komunikaci dopravně napojen na místní komunikaci
Stěžírky - Charbuzice – napojení na komunikaci III/32436, jejíž prostřednictvím bude většina
vyvolané dopravy odváděna na komunikaci III/32436, která vede v jižním směru na Stěžery
a dále na komunikaci II/324 a dálnici D11 a v severním směru přes obec Bříza na silnici I/35.
Oznamovatel:
navoz.to s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (IČO: 06707441).
Krajský úřad obdržel dne 04.03.2020 od oznamovatele záměru, tj. společnosti navoz.to s.r.o.,
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (IČO: 06707441), zastoupené na základě plné moci
společností DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové (IČO: 28766300)
oznámení záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ zpracované podle přílohy č. 3
zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 56, kategorie II, přílohy č. 1
zákona EIA.
Oznámení záměru zpracovala 26.02.2020 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12,
503 41 Hradec Králové (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA) ve spolupráci
s Ing. Tomášem Stašem.
Dne 11.03.2020 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním
samosprávným celkům.
Dne 11.03.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
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Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 10.04.2020.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Stěžery – rekultivace
vytěžených ploch“ bude posuzován podle zákona EIA.
Ke zveřejněnému záměru se ve lhůtě vyjádřili:
Ve lhůtě pro vyjádření dle § 6 odst. 8 zákona EIA:
-

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 01.04.2020 (č. j. KHSHK 09081/2020/HOK.HK/Hr),
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 31.03.2020 (č.j. ČIŽP/45/2020/2605),
Krajský úřad, dne 27.03.2020 (č. j. KUKHK–9390/ZP/2020, JID: 30254/2020/KHK),
Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery, dne 09.04.2020 (č.j. 168/2020/STE-2),
Správa silnic Královéhradeckého kraje, dne 10.04.2020 (č.j. ZN/635/SS/20,
SSKHK/SS/4758/2020),
Magistrát Města Hradec Králové, dne 09.04.2020 (č.j. SZ MMHK/050323/2020,
MMHK/061312/2020ŽP2/MarO),
veřejnost, dne 01.04.2020; 10.04.2020

Po lhůtě pro vyjádření dle § 6 odst. 8 zákona EIA:
-

veřejnost, dne 15.04.2020.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených územních samosprávných celků
vzneseny připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Ze strany dotčených
orgánů nebyly vzneseny připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.
Připomínky k záměru vznesla veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru také vyjádřila.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
(dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 01.04.2020 (č. j. KHSHK 09081/2020/HOK.HK/Hr),
z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP),
ve vyjádření ze dne 31.03.2020 (č.j. ČIŽP/45/2020/2605) z hlediska ochrany ovzduší, ochrany
vod a odpadového hospodářství nemá k předloženému záměru připomínky.
Krajský úřad ve vyjádření ze dne 27.03.2020 (č. j. KUKHK–9390/ZP/2020, JID:
30254/2020/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší,
ochrany vod, ochrany přírody a krajiny a ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa
žádné připomínky.
Krajský úřad, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu sděluje: „K předloženému
oznámení záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ je dle ust. § 15 odst. m) zákona
ZPF dotčeným správním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném
případě Magistrát města Hradec Králové, a to vzhledem ke skutečnosti, že předmětným
záměrem budou dotčeny pozemky náležící do zemědělského půdního fondu o výměře menší
nebo rovné 1 ha (dle předloženého oznámení dojde k dočasnému záboru zemědělských
pozemků v max. ploše 215 m2).“
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Magistrát města Hradec Králové ve vyjádření ze dne 09.04.2020 (č.j. SZ
MMHK/050323/2020, MMHK/061312/2020ŽP2/MarO) uvedl nesouhlas se záměrem „Stěžery
– rekultivace vytěžených ploch“. K oznámení záměru se vyjádřilo oddělení vodního
hospodářství, ochrana ZPF, ochrana PUPFL, odpadové hospodářství a ochrana přírody
a krajiny. Magistrát města Hradec Králové nesouhlasí s ukládáním odpadu v zájmové oblasti
a s likvidací celého souboru 14 000 m2 krajinné zeleně. Magistrát města Hradec Králové žádá
tento prvek v krajině zachovat a zvolit nulovou variantu.
Obec Stěžery ve vyjádření ze dne 09.04.2020 (č.j. 168/2020/STE-2) požaduje posouzení
záměru podle zákona EIA. Obec upozorňuje na možné poškození komunikace, která byla
v nedávné době rekonstruovaná, a to v souvislosti se zvýšeným provozem těžké nákladní
techniky. Se zvýšenou dopravou také souvisí ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel.
Dále obec požaduje zachování remízku, který je součástí obecní krajiny a poskytuje přirozený
úkryt drobným živočichům. Obec také připomínkuje hlukovou studii, která byla vyhotovena
v únoru 2020.
Veřejnost ve vyjádření ze dne 01.04.2020 nesouhlasí s provedením záměru. Upozorňuje
na hlukovou zátěž, nesouhlasí s prohlášením o odtokových poměrech, nesouhlasí
s konstatováním, že nebude docházet k vibracím při návozu materiálu a upozorňujme
na bezpečnost a zdraví kvůli zvýšení provozu těžké nákladní dopravy.
Veřejnost ve vyjádření dne 10.04.2020 nesouhlasí s provedením záměru. Nesouhlasí
především se zvýšenou prašností a hlučností spojené s provozem třídící linky dovezeného
a zpracovaného materiálu. Upozorňují na dlouhotrvající sucho a s tím i na zvýšenou prašnost.
Požadují přemístění třídící linky do severovýchodní části areálu, a to na základě směru větru,
který v této oblasti převládá a tím zmírnit bezprostřední prašnost v okolí jejich domů.
Dále nesouhlasí s vykácením vzrostlých stromů, které tvoří přirozenou prachovou i hlukovou
bariéru. Dále upozorňují, že remízek funguje jako hnízdiště dravců.
Správa silnic Královéhradeckého kraje ve vyjádření ze dne 10.04.2020 (č.j. ZN/635/SS/20,
SSKHK/SS/4758/2020) požaduje provedení kamerového záznamu celé trasy (komunikace II.
a III. třídy, jejich součástí a příslušenství) a to před zahájením záměru a posléze po jeho
dokončení.
Ve vyjádření, které bylo doručeno po lhůtě, ze dne 15.04.2020 se vyjádřila veřejnost, která
ve svém vyjádření požaduje posouzení záměru podle zákona EIA.
Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů obdrží
zástupce oznamovatele záměru jako podklad pro zpracování dokumentace.
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, stanovisku obce Stěžery,
stanovisku Magistrátu města Hradec Králové, stanovisku Správy silnic Královéhradeckého
kraje a vyjádření veřejnosti.
Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví kritéria,
která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně
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z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria
dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic,
implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.
S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků
a 6 vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat.
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.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro zástupce oznamovatele)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 01.04.2020 (č. j. KHSHK 09081/2020/HOK.HK/Hr)
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 31.03.2020 (č.j. ČIŽP/45/2020/2605)
- Krajský úřad, dne 27.03.2020 (č. j. KUKHK–9390/ZP/2020, JID: 30254/2020/KHK)
- Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery, dne 09.04.2020 (č.j. 168/2020/STE-2)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, dne 10.04.2020 (č.j. ZN/635/SS/20,
SSKHK/SS/4758/2020)
- Magistrát Města Hradec Králové, dne 09.04.2020 (č.j. SZ MMHK/050323/2020,
MMHK/061312/2020ŽP2/MarO)
- veřejnost, dne 01.04.2020; 10.04.2020
- veřejnost, dne 15.04.2020
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–9390/ZP/2020:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde,
2) Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery.
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Obecní úřad Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery,
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové.
Oznamovatel:
1) Společnost navoz.to s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné
moci společností DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové,
(s přílohou).
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.
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