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Sdělení k zám ěru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí 

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný 
správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen příslušný úřad 
a zákon), sděluje podle ust. § 6 odst. 3 zákona, že záměr „Pokračování hornické činnosti 
v dobývacím prostoru Hlinsko a Hlinsko I“  

bude podléhat zjiš ťovacímu řízení 

podle ust. § 4 odst. 1 písm. c zákona. 

Podle ust. § 6 odst. 4 zákona je oznamovatel (ten, kdo hodlá provést záměr) povinen předložit 
oznámení záměru písemně v 1 vyhotovení a v elektronické podobě, nejlépe na CD.  

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel dne 24. 5. 2019 od společnosti Lom Matula Hlinsko, a. s., K lomům 780, 539 
01 Hlinsko, IČ 496 81 851, kterou zastupuje na základě plné moci Milan Boháč, Blatno 83, 539 01 
Hlinsko, IČ 743 07 789 oznámení podlimitního záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím 
prostoru Hlinsko a Hlinsko I“. Oznámení podlimitního záměru zpracoval Ing. Martin Pleskot, Na 
Ježkovce 1781E, 538 03 Heřmanův Městec.  

Jedná se o pokračování blokové těžby ve stávajících dobývacích prostorech Hlinsko a Hlinsko I. 
Zpracovatel oznámení uvedl celkovou roční projektovanou kapacitu 1 000 - 4 000 m3, tzn. 
2 700 - 10 800 t/rok.  

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona záměr spadá do kategorie II, bod 79 „Stanovení dobývacího 
prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou 
navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok. Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha 
nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. Těžba rašeliny.“ podle přílohy č. 1 k zákonu a dosahuje limitní 
hodnoty. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, 
jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku č. j. 18780/2019/OŽPZ/Pe dne 
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19. 3. 2019 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad – úsek územního plánování a GIS, dne 9. 1. 2019 pod 
č. j. Hl 86035/2018/SÚ se vyjádřil k záměru pokračování hornické činnosti z hlediska územně 
plánovací dokumentace a sdělil, že pozemky se dle Územního plánu Hlinsko nachází v oblasti 
dobývacího prostoru, na že se na pozemcích nachází ložiska nerostných surovin. 

Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posuzoval, zda a v jakém rozsahu 
může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení zejména 
zohledňoval horní hranici roční projektované kapacity povrchové těžby (10 800 t/r), která překračuje 
limitní hodnoty uvedené v zákoně (10 tis. t/r).  

Text sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK648P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

v z. Ing. Věra Ji říčková  
vedoucí oddělení integrované prevence 

 


