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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 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), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto, podle § 6 odst.
7 zákona EIA, zasílá informaci o oznámení záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených
ploch“, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu EIA, spolu s žádostí o vyjádření
se a sděluje Vám, že tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Stěžery a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že
veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou
zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
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
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neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce.
Do oznámení 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 oznámení lze také na krajském úřadu,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Bc. Dominika Pánková,
tel. 495 817 204.
Základní informace o záměru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Stěžery, k.ú. Stěžery.
Oznamovatelem záměru je společnost navoz.to s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (IČO:
06707441).
Předmětem záměru je provedení terénních úprav – rekultivace vytěžených ploch v k. ú.
Stěžery na pozemcích 189/1, 189/2 (ostatní plocha) a 190/1 (orná půda). Dotčené pozemky
byly v minulosti využívány jako těžební prostor. V dnešní době jsou nevyužívány. Rekultivací
dojde k modelaci terénu a následné revitalizaci lokality (výsadba původních dřevin a osetí
travním semenem). Na danou lokalitu bude dovážena pouze zemina, která bude použita
k modelaci terénu. Bude prováděn přesun zeminy následné rozprostírání a hutnění vrstev
zeminy. Vrchní vrstvu násypů bude tvořit ornice v minimální tloušťce 250 mm. 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.
.

v z. Mgr. Helena Hyšková
zástupce vedoucího oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
Příloha: kopie oznámení záměru na CD
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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 (bez přílohy),
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 (bez přílohy),
3) Obecní úřad Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery (bez přílohy),
4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
3.
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 (IČO: 28766300), (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).
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