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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) 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 věcně 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 na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vydává na základě oznámení podaného dne 18. 3. 2020 Jiřím Pelinkou, Nad Muzeem 1544, 564 01
Žamberk (dále jen oznamovatel), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že
záměr

„Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk
794368“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 18. 3. 2020 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Terénní
úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk 794368“ zpracované dle přílohy
č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, oprávněná
osoba, osvědčení čj. 15650/4136/OEP/92, prodlouženo čj. 38787/ENV/06, čj. 101303/ENV/10, čj.
51521/ENV/15. Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru dospěl k závěru, že
oznámení splňuje všechny náležitosti. Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na
město Žamberk a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Žamberk,
Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
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nad Orlicí, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad
Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 24. 3. 2020 pod čj. KrÚ 24799/2020/OŽPZ/CH informaci o oznámení
s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Pardubického kraje dne 25. 3. 2020 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven
termín 24. 4. 2020 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených
územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu.
Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA
(http://www.cenia.cz)
a na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK864.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk 794368“ byl
zpracovatelem oznámení zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie II bod 56 „Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů od 2 500 t/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je legalizace stávající deponie odpadů charakteru zemin (odpad kat. č. 17 05 04 Zemina
a kamení neuvedené po číslem 17 05 03) využitých k terénním úpravám na části pozemku parc.
č. 2376/1 v k. ú. Žamberk. Deponie odpadů byla uvažována jako dočasná a bude proveden její
převod na trvalé terénní úpravy.
Plocha deponie:

3 075 m2

Objem uložených odpadů:

3 135 m3

Hmotnost uložených odpadů:

5 267 t

Umístění záměru:

kraj: Pardubický
obec: Žamberk
k. ú.: Žamberk

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr se nachází v areálu současného sportoviště, které slouží pro motokrosový sport. Změnou
využití území z deponie dočasné na trvalé terénní úpravy budou vyrovnány terénní nerovnosti
v dotčeném území.
Není známo, že by v okolí záměru byly umístěny nebo plánovány záměry, které by mohly přispět
k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Možnost kumulace záměru
s jinými záměry není předpokládána.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem jsou terénní úpravy spočívající v ponechání uložené výkopové zeminy. Nekontaminovaná
zemina, která byla vytěžená během stavební činnosti a použitá na jiném místě než byla vytěžena, je
považována za odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto je záměr posuzován jako zařízení na využívání
odpadů.
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Terénní úpravy jsou provedeny, jedná se o realizovaný záměr.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí (dále jen KHS), ze dne 20. 4. 2020, pod čj. KHSPA 05602/2020/HOK-UO:
Z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá KHS k záměru připomínky a považuje rozsah oznámení
za dostatečný.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 21. 4. 2020, pod
čj. KrÚ 25773/2020/OŽPZ/CH:
Orgán odpadového hospodářství uvádí, že zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona
o odpadech. V předkládaném oznámení je uvedeno, že se jedná o záměr dle přílohy č. 1 k Zákonu
100/2001 Sb., Kategorie II.: Bod 56: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok. Dále je zde uvedeno, že zemina je zde již dočasně
uložená a žádná další nebude dovážena, z čehož lze usuzovat, že záměr byl již v podstatě
realizován.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o realizovaný záměr, k dalšímu ukládání odpadů nebude
docházet, souhlas podle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech je již bezpředmětný.
Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že k vydání závazného stanoviska k umístění stavby,
ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu – zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) z hlediska nakládání
s odpady je podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech kompetentní pouze příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na kompetence příslušného úřadu
stanovené stavebním zákonem a zákon o odpadech.
Orgán ochrany přírody (dále OOP) konstatuje, že z předložených podkladů je zřejmé, že se
nejedná o realizaci připravovaného záměru (z hlediska své podstaty), ale o záměr již zrealizovaný
(či z velké části realizovaný). OOP se tedy nemůže vyjádřit ke zpracovanému oznámení. Údaje
v oznámení se vztahují k současnému stavu lokality, kdy nebyl a ani nemohl být vyhodnocen vliv
realizace záměru na zájmy hájené OOP (zde zejména zvláště chráněné druhy). OOP zváží další
kroky k prošetření, zda nebyly realizací záměru bez výjimek, povolení či souhlasů OOP, dotčeny
jemu svěřené zájmy ochrany přírody.
Hodnocení příslušného úřadu – je popisován navazující postup OOP.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu na základě prostudování podkladů oznámení
konstatuje, že na lokalitě je dlouhodobě provozována sportovní aktivita (motokros) v rozporu se
zájmy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), a to bez udělení souhlasu s odnětím
zemědělské půdy dle § 9 odst. 8 zákona. K vyjádření dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí pro dotčenou zemědělskou plochu od 1 do 10 ha je kompetentní příslušný krajský úřad
[§ 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, v platném znění]. Dotčené plochy přesahují
výměru 1 ha. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že je proto povinen Městskému
úřadu Žamberk podat v souladu se zákonem podnět k provedení kontroly plnění zákona z důvodu
možného spáchání přestupku (§ 20 a § 20a zákona). Z hlediska zákona mohlo dojít k přestupku dle
§ 20 odst. 1 písm. c) zákona nebo dle § 20a odst. 1 písm. c) zákona tím, že je zemědělská půda
užívána k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.
Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč [§ 20 odst. 3 písm. a) zákona] fyzické
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osobě, případně až 10 000 000 Kč [§ 20a odst. 3 písm. a) zákona] právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě. Kontrola plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) zákona je
v tomto případě plně v kompetenci Městského úřadu Žamberk, orgánu OZPF [§ 15 písm. d)
odrážka 1) zákona]. Do doby předložení výsledků prošetření přestupku vydává Krajský úřad
Pardubického kraje, orgán OZPF, nesouhlasné stanovisko.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu na možné porušení povinnosti stanovených zákonem o ochraně zemědělského půdního
fondu v širší lokalitě, ve které je záměr umístěn. K vlastnímu pozemku č. 2376/1 k. ú. Žamberk, na
jehož části je záměr umístěn, orgán ZPF jako věcně příslušný dle ust. §15 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydal rozhodnutí o odnětí
části pozemku ze ZPF. Tento souhlas byl vydán formou rozhodnutí dle ust. § 21 odst. 1 zákona.
Dotčené území tzv. „Žamberský kotel“, ve kterém je záměr umístěn, je využíváno od 50. let
20. století v podstatě nezměněné podobě. Jedná se o historicky dlouhodobě nevyhovující stav
z hlediska problematiky odnětí pozemků ZPF. Je zde umístěna jednotka občerstvení, dráha pro
motokros, ubytovací komplex, který není v současnosti využívaný. Mezi vlastníky pozemků, ve
kterém je areál umístěn, patří i město Žamberk, kterému je znám dlouhodobý provoz motokrosu,
protože se na něm podílí formou poskytování pozemků k tomuto účelu.
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 21. 4. 2020 pod
čj. MUZBK-7432/2020/ZPZE/DIVJ/6 – EIA:
Orgán odpadového hospodářství uvádí, že vydal podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech závazné
stanovisko pod čj. MUZBK-8505/2019/ZPE/3/HOVA k terénním úpravám, které bylo podkladem při
řízení vedené příslušným stavebním úřadem. Z předložené dokumentace vyplynulo, že slouží
k legalizaci již z větší části provedených terénních úprav na ploše cca 3 075 m2 a navezené zeminy
o objemu cca 3 135 m3. Provedením deponie, která bude urovnána do plánovaného tvaru, bude
sloužit k členění terénu v areálu sloužícím pro motokrosový sport na pozemku parc. č. 2376/ v k. ú.
Žamberk. Ve smyslu ust. § 79 odst. 5 zákona o odpadech byly zhotoviteli záměru stanoveny
podmínky, které je nutné dodržet v průběhu realizace záměru terénních úprav.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o konstatování stavu, že záměr byl realizován,
a informace o vydaném závazném stanovisku orgánu odpadového hospodářství, které slouží jako
podklad k řízení podle stavebního zákona, kterým by měl být dodatečně legalizován stávající stav.
V kapitole B.II.3. oznámení se uvádí, že odpad kat. č. 17 05 04 (zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03) jej již uložen a žádný další nebude dovážen. Nikde však není popsáno, jak bude či
bylo materiálově zajištěno provedení zmíněného záměru terénních úprav, odkud fakticky pochází
odpadní výkopová zemina, a to v množství dvakrát větším než 2 500 t/rok, které je limitní pro
posouzení krajským úřadem v rámci zjišťovacího řízení. Orgán odpadového hospodářství
upozorňuje, že provozovatel záměru musí mít nejen souhlas příslušného krajského úřadu, který
jeho provozování včetně provozního řádu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, ale také před
přijetím odpadních zemin vést řádnou evidenci o množství, váze, kvalitě apod. a nelze provádět
rozbory vzorků až po jejich přijetí na místo, tak jako v tomto konkrétním případě.
Hodnocení příslušného úřadu – z podkladů oznámení je zřejmé, že terénní úpravy byly již
provedeny a to bez předchozího souhlasu příslušného orgánu odpadového hospodářství k provozu
zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst 1 zákona, což je nezákonné. Dodatečné vydání tohoto
souhlasu po provedení záměru se jeví jako nadbytečné. Je v kompetenci příslušného kontrolního
orgánu (České inspekce životního prostředí), aby zahájil řízení o přestupku podle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
v případě, že oznamovatel provozoval zařízení v rozporu s platnými právními předpisy na úseku
životního prostředí. Dále je v kompetenci příslušného stavebního úřadu, aby zahájil řízení
o přestupku a vyzval oznamovatele k nápravě. Součástí oznámení jsou protokoly z rozborů
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odpadních zemin, které dokládají nezávadnost použitých odpadů v deponii, která bude převedena
na trvalé terénní úpravy. Jedná se o půdu, která byla sejmuta v rámci výstavby z jiných lokalit.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že záměr bude možný za předpokladu následujících podmínek:
v případě další manipulace se zeminami (nakládka, vykládka, přesypávání apod.) bude v době
nepříznivých klimatických podmínek (suché a větrné dny v lokalitě) prováděno zvlhčování materiálu
např. hadicí, nebo budou práce přerušeny. Toto opatření bude sloužit pro zamezení šíření prašnosti
do okolí. Okolní komunikace budou v případě další manipulace se zeminami udržovány v čistotě.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o dokončený záměr, terénní úpravy jsou ozeleněny
a zpevněny drnem. K dalším terénním úpravám a manipulaci s odpadní zeminou nebude docházet,
proto nebude vznikat prašnost.
Orgán ZPF jako věcně příslušný dle ust. §15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydal pro záměr „Terénní úpravy areálu pro motokros
– deponie zeminy parc. č. 2376/1 k. ú. Žamberk“ rozhodnutí o odnětí části pozemku ze ZPF. Tento
souhlas byl vydán formou rozhodnutí dle ust. § 21 odst. 1 zákona.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Orgán ochrany přírody a krajiny nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny k uvedenému záměru
připomínky za předpokladu respektování zákona. Prováděním těchto prací nesmí být poškozen
stávající významný krajinných prvek – bezejmenný vodní tok, který se na tomto pozemku nachází.
Hodnocení příslušného úřadu – nejbližší vzdálenost záměru od bezejmenného vodního toku je cca
15 m a záměr je dokončený. Na základě vše uvedeného lze vyloučit přímé ovlivnění toku záměrem.
Orgán státní správy lesů konstatuje, že vzhledem k tomu, že se záměr nenachází ve vzdálenosti do
50 m od okraje lesa, není orgán státní správy lesů v tomto případě dotčeným orgánem.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Vodoprávní úřad k oznámení záměru sděluje následující: v zájmovém území se v bezprostřední
blízkosti deponie nachází bezejmenný vodní tok (IDVT 10169223 – levostranný přítok významného
vodního toku Divoká Orlice – ve správě Povodí Labe, státní podnik), na který se vztahuje ochrana
vodního toku podle ustanovení § 46 odst. 1 vodního zákona. V oznámení není tento vodní tok
uveden a není tedy ani vyhodnocen možný vliv záměru na tento vodní tok. V této souvislosti je
nutné uvést, že tento bezejmenný vodní tok není hodnocen jako krajinný prvek. V kapitole 7.
oznámení je uvedeno, že hodnocení záměr není v interakci s VKP (významným krajinným prvkem).
Toto tvrzení je v rozporu se skutečným stavem. S odkazem na výše uvedené skutečnosti je
doporučeno zmíněnou kapitolu rozšířit o vyhodnocení důsledku zásahu na zmíněny významný
krajinný prvek a zapracovat opatření i zabránění půdního smyvu a vyplavování jemných půdních
částic do zmíněného vodního toku.
Hodnocení příslušného úřadu – oznámení nelze v průběhu zjišťovacího řízení upravovat či
doplňovat. Z dostupných informací a podkladů vyplývá, že nejbližší hranice záměru od
bezejmenného toku je cca 15 m. Ochranné pásmo drobných vodních toků je dle § 49 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, je 6 m. Tento požadavek záměr splňuje a do vodního toku a jeho ochranného pásma
nezasahuje, proto lze vyloučit přímou interakci záměru a VKP – bezejmenného vodního toku.
Realizovaná deponie je opatřena již zapojeným vegetativním pokryvem, který zabraňuje smývání
částic půdy ze svahu deponie do vodního toku.
Město Žamberk, ze dne 23. 4. 2020 pod čj. MUZBK-7431/2020/KSTA: sděluje k oznámení záměru
následující:
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 Jedná se o terénní úpravy, které jsou již provedeny, formulování připomínek a požadavků
respektující stupeň přípravy záměru považuje město za nadbytečné.
Hodnocení příslušného úřadu – příslušný úřad se ztotožňuje se závěry města, předmětem zákona je
posuzovat vlivy vymezených záměrů, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.
Protože se se jedná o záměr realizovaný, není de facto co posuzovat. Na základě dostupných
informací je patrné, že smyslem zjišťovacího řízení je pouze získání rozhodnutí, které bude
podkladem pro stavební řízení, jehož účelem bude legalizace stávajícího stavu.
 Městu není známo, jaký materiál se v terénních úpravách nachází. Z přiložených fotografií
vyplývá, že se nejedná jen o zeminu, ale i o kamení, dřevo atd. Zda oznamovatel při navážení
prováděl evidenci množství, vážení, kvality apod. dle zákona o odpadech není městu známo.
Hodnocení příslušného úřadu – Součástí oznámení jsou protokoly z rozborů odpadních zemin,
které dokládají nezávadnost použitých odpadů v deponii, která bude převedena na trvalé terénní
úpravy. Dle sdělení zpracovatele oznámení se jedná se o půdu, která byla sejmuta v rámci
výstavby z jiných lokalit. Pro stabilizaci terénu byly využity větší kameny, aby došlo k zajištění
navážky.
 Oznamovatel Jiří Pelinka několikrát pozemek parc. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk nabídl městu
k odkoupení, město však nemůže majetkovou dispozici projednávat, pokud není postaveno
najisto, že terénní úpravy jsou provedeny v souladu s právními předpisy.
Hodnocení příslušného úřadu – Nejedná se o připomínku vztahující se k účelu zjišťovacího řízení.
Z dostupných informací je patrné, že terénní úpravy byly provedeny bez souhlasu příslušného
orgánu odpadového hospodářství, tedy nezákonně. Zjišťovací řízení bude ukončeno vydáním
rozhodnutí jako podkladem ke stavebnímu řízení, které by mělo vést k legalizaci stavu.
 Přes pozemek parc. č. 2376/1 v k. ú Žamberk vede kabel společnosti CETIN, který byl
navážkou vysokou místy až 4 m zavezen. Přeložka tohoto kabelu může být dle zkušeností
města finančně velmi náročná.
Hodnocení příslušného úřadu – Nejedná se o připomínku vztahující se k účelu zjišťovacího řízení.
Výše uvedená přeložka by měla být řešena v rámci stavebního řízení.
 Nově vytvořený svah není nijak zajištěn (např. opěrnou zdí), což vede k obavám z jeho
nestability, možného sesuvu a z toho plynoucích následků. Výška navážky je ve spodní části cca
4 m a množství zeminy je značné.
Hodnocení příslušného úřadu – Tato otázka bude předmětem stavebního řízení. Dle sdělení
zpracovatele oznámení je autorizovanou osobou zpracován projekt, který garantuje provedení
záměru bez těchto rizik. Součástí realizace bylo i zajištění kameny a hutnění.
 V sousedství provedených úprav se nachází bezejmenný vodní tok, mohlo by dojít k jeho
znečištění.
Hodnocení příslušného úřadu – záměr se nachází mimo ochranné pásmo vodního toku, terénní
úpravy jsou zatravněné, proto nebude docházet k vymývání částic do toku nebo k jeho
znečišťování.
 V současné době není trať využívána, a to jednak s ohledem na vyhlášený nouzový stav a s tím
spojená další omezující opatření, ale i z důvodu, že oznamovatel ukončil smlouvy a uživateli.
Město dále uvádí, že areál pro motokros se nachází i na pozemcích dalších vlastníků. Případní
uživatelé k provozu motokrosu musí mát uzavřeny smluvní vztahy se všemi vlastníky, nejen
s oznamovatelem. Provedené terénní úpravy tak zasáhnou nejen vlastníky pozemků, ale
i uživatele motokrosové trati, která je užívána pro motokrosový sport od 50. let minulého století.
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Hodnocení příslušného úřadu – připomínka se netýká předmětu zjišťovacího řízení. Jedná se
o připomínky majetkoprávního charakteru.
Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ze dne 8.
4. 2020 pod čj. ČIŽP/45/2020/2677:
Oddělení ochrany vod, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany
lesa – bez připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Oddělení ochrany odpadového hospodářství konstatuje, že primárním cílem zjišťovacího řízení je
specifikace informací o připravovaném záměru ve vztahu jeho vlivu na životní prostředí a veřejné
zdraví. V daném případě však byl již záměr realizován, zemina (odpad) byla navezena na pozemek
parc. 2376/1 v k. ú. Žamberk. Oddělení odpadového hospodářství z tohoto důvodu nepovažuje za
opodstatněné se k tomu již vyjadřovat a dále konstatuje, že uvedený záměr je nutno legalizovat
pouze prostřednictvím příslušného stavebního úřadu a vzhledem k množství uložených odpadů
(zeminy) je nutné nechat zpracovat analýzu rizik. V případě, že výše uvedené bod nebudou
splněny, je nutné nechat výše uvedený odpad odvést.
Hodnocení příslušného úřadu – příslušný úřad se ztotožňuje s konstatováním ČIŽP ohledně účelu
zjišťovacího řízení a tvrzením, že je nutné záměr legalizovat prostřednictvím příslušného
stavebního úřadu. Metody a způsob zpracování upravuje vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování
a nápravě ekologické újmy na půdě. Dle § 2 uvedené vyhlášky je cílem průzkumu shromáždit
informace tak, aby bylo možné zhodnotit a posoudit zdravotní rizika v důsledku přímého nebo
nepřímého zavedení a) látek nebo přípravků na zemský povrch nebo pod něj, a to stanovením
podrobností o jejich koncentraci, rozsahu tohoto znečištění, schopnosti jejich migrace a schopnosti
přirozeného rozkladu těchto látek, b) organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod
něj. Otázka analýzy rizik není předmětem zjišťovacího řízení.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
Protože se jedná o záměr realizovaný s již ukončeným provozem, příslušný úřad se při hodnocení
záměru zaměřil na možné přetrvávající vlivy po provedení záměru.
I. Charakteristika záměru
Cílem záměru je legalizace stávající deponie odpadů charakteru využitých k terénním úpravám na
části pozemku (cca 19% z plochy) parc. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk z důvodu nevyhovujícího
terénního uspořádání. Deponie odpadů byla uvažována jako dočasná a bude proveden její převod
na trvalé terénní úpravy.

V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Záměr je umístěn v areálu motokrosu
v Žamberku. Nejbližší obytná zástavba je cca 27 m severozápadním směrem a cca 30 m
severozápadním směrem od záměru. Použitá výkopová zemina byla získána ze stavební činnosti
z jiných lokalit. S ohledem na charakter, rozsah a ukončení provozu záměru (jedná se o dokončený
záměr) není očekávána kumulace negativních vlivů s jinými záměry a příslušný úřad zhodnotil
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kumulativní vliv záměru jako nevýznamný. V okolí záměru není dle dostupných informací plánován
jiný záměr.
Vzhledem k charakteru a druhu využívaných inertních odpadů nevznikají žádné skládkové plyny
nebo jiné závadné látky.
Do zařízení byly přijaty pouze odpady kategorie ostatní.
Vliv záměru z hlediska hluku lze s ohledem na ukončení provozu záměru hodnotit jako
nevýznamný. Doprava do areálu byla realizována po místní komunikaci s napojením na silnici I/11.
Provoz záměru byl ukončen, odpady nebudou do zařízení přiváženy, a proto záměr nebude
zdrojem hluku a lze vyloučit negativní ovlivnění veřejného zdraví.
Záměr neprodukuje žádné splaškové ani technologické odpadní vody. Odtokové poměry
srážkových vod se po provedení terénních úprav částečně změnily, byla snížena svažitost terénu,
což má za následek vyšší retenční schopnost dotčeného území. Ovlivnění kvality podzemní či
povrchové vody se nepředpokládá.
Záměr nemá nároky na vodu ani elektrickou energii či další surovinové a energetické zdroje.
Záměrem nebudou vznikat emise znečišťujících látek do ovzduší (např. tuhé znečišťující látky),
protože provoz záměru byl ukončen a jeho pokračování se nepředpokládá. Celkový objem emisí do
ovzduší nebude z hlediska celkového vlivu významný.
S ohledem na ukončení úprav povrchu terénu v prostoru zařízení nebudou ovlivněny klimatické
charakteristiky území.
Vzhledem k ukončení provozu záměru nebude záměr významným zdrojem vibrací.
II. Umístění záměru
Zájmové území se nachází na části pozemku parc. č. 2376/1 v k. ú. Žamberk v areálu současného
sportoviště pro motokrosový sport. Záměr je podle stanoviska Městského úřadu Žamberk, odboru
regionálního rozvoje a územního plánování, oddělení územního plánování, čj. MUZBK8796/2019/REUP ze dne 21. 6. 2019, přípustný po splnění umístění v souladu s ověřenou částí
dokumentace, která byla přílohou stanoviska.
Dle stanoviska Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody,
pod zn. 85199/2019/OŽPZ/Le ze dne 2. 12. 2019 záměr nemůže mít významný vliv na vymezené
evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti.
V širším okolí záměru se nenachází zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma.
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. V tomto ohledu
lze tedy záměr realizovat bez větších omezení.
Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území,
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.
Záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Cca 15 m od
nejbližší hranice záměru protéká bezejmenný vodní tok, který je významným krajinným prvkem.
Protože záměr nezasahuje ani do ochranného pásma toku, které je v tomto případě 6 m, lze
vyloučit přímou interakci mezi záměrem a vodním tokem. Realizovaná deponie je opatřena již
zapojeným vegetativním pokryvem, který zabraňuje smývání částic půdy ze svahu deponie do
vodního toku.
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Záměr se nachází na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost.
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem ukládání
výkopové zeminy byl udělen v rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, čj. 5231/2019/ZPZE4/KEPT/ZEM-S.14 ze dne 25. 3. 2019.
Záměr se nenachází na lesních pozemcích ani v jejich ochranných pásmech.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Záměr nezasahuje do území historického, kulturního ani archeologického významu. Plocha záměru
se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Záměr se nenachází v území, kde je vyžadována sanace starých ekologických zátěží.
Vzhledem k ukončení provozu záměru lze vyloučit ohrožení životního prostředí.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Záměr je umístěn do území, které je v současnosti využíváno pro motokros. Záměr je situován
mimo obytnou zástavbu. Záměr nebude mít sociálně-ekonomický vliv, nedojde ke změně počtu
pracovních míst. Vlivy záměru na populaci nejsou předpokládány. Záměr je z tohoto hlediska
akceptovatelný. Vliv záměru na území je omezen vlastní velikostí záměru, a proto příslušný úřad
shledává záměr realizovatelným.
Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se
nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.
Území, kde je záměr realizován, lze z ekonomického hlediska, místních podmínek a zájmu
oznamovatele hodnotit jako lokalitu vhodnou pro tento záměr. Příslušný úřad nehodnotil intenzitu
a složitost realizace záměru, protože se jedná o dokončený záměr.
Pravděpodobnost ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je velice nízká, protože rozsah
přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem záměru. Příslušný úřad nehodnotil vlivy mimo vlastní
záměr, jako jsou vlivy vyvolané dopravou, tedy hluk a emise tuhých znečišťujících látek v souvislosti
s dopravou a manipulací s odpady, protože se jedná o záměr dokončený a k dalšímu navážení
odpadů a jejich ukládání v zařízení nebude docházet.
Příslušný úřad nehodnotil počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů záměru, protože záměr
byl realizován a jeho provoz je ukončen.
V obci ani v blízkém okolí není žádná další lokalita, na které by byla ukládána výkopová zemina ze
stavební činnosti. Možnost kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. Příslušný úřad
vyhodnotil záměr z tohoto hlediska jako přijatelný.
Na základě posouzení předloženého řešení a hodnocení provedeného záměru lze záměr
považovat za akceptovatelný.
V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny spíše jako méně
významné.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů,
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr „Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk 794368“ za
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předpokladů dodržení parametrů uvedených v oznámení záměru, nemůže mít významný vliv na
životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá město Žamberk a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust.
§ 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.
Vyvěšeno příslušným úřadem dne 21. 5. 2020
Obdrží:
Oznamovatel:
1. Jiří Pelinka, Nad Muzeem 1544, 564 01 Žamberk
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3. Město Žamberk
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Pardubického kraje
5. Městský úřad Žamberk
6. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí
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