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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 EIA) – informace o doplněné dokumentaci vlivů záměru „Stěžery –
rekultivace vytěžených ploch“ na životní prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá informaci
o doplněné dokumentaci vlivů záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ na životní
prostředí (dále jen dokumentace), zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu EIA, spolu s žádostí
o vyjádření se k záměru.
Ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Královéhradeckého kraje.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Stěžery a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci
a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně
s upozorněním, že veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého
kraje). 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 příslušného úřadu o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Krajskému úřadu byla dokumentace doručena dne 22.07.2020. Dokumentace byla zveřejněna
dne 05.08.2020 a to včetně zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce kraje. Jako
zpracovatel posudku o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 5 zákona
EIA byl vybrán Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (osoba s autorizací podle
ust. § 19 zákona EIA). Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA na základě veškerých
připomínek a doporučení zpracovatele posudku vrátil oznamovateli dokumentaci
k přepracování dne 30.09.2020.
Dne 18.02.2021 byla krajskému úřadu byla doručena přepracovaná dokumentace.
Dokumentace byla zveřejněna dne 03.03.2021 a to včetně zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce kraje. Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA
na základě připomínek k dokumentaci vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování dne
31.03.2021.
Dne 04.06.2021 byla krajskému úřadu byla doručena přepracovaná dokumentace.
Dokumentace byla zveřejněna dne 18.06.2021 a to včetně zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce kraje. Krajský úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona EIA
na základě připomínek k dokumentaci vrátil oznamovateli dokumentaci k doplnění dne
27.07.2021.
Krajskému úřadu byla doplněná dokumentace doručena dne 04.08.2021.
Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury
životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK960.
Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do dokumentace lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906,
Ing. Marek Šnajdr, tel. 495 817 141.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru
Rozdělovník k č. j. KUKHK–22979/ZP/2020:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez přílohy),
2) Obec Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery (kopie výtisku dokumentace + CD).
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 (bez přílohy),
3) Obecní úřad Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery,
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové.
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Oznamovatel:
1) Společnost navoz.to s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (IČO: 06707441), zastoupená
na základě plné moci společností DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, Věkoše, 503 41
Hradec Králové (bez přílohy).
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez přílohy),
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez přílohy),
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec
Králové 3 (bez přílohy),
4) Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice.
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