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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 6. 1. 2022 společností AVJ-STAVBY s.r.o.,
Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 031 99 339 (dále jen „oznamovatel“), podle
ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr
Terénní úpravy parc. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou.
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů na životní
prostředí podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 6. 1. 2022 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Terénní úpravy parc. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou“, zpracované dle přílohy č. 3
zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, držitel
osvědčení o udělení autorizace čj. 15 650/4136/OEP/92, prodloužené rozhodnutím o prodloužení
autorizace čj. 38787/ENV/06, 101303/ENV/10, 51521/ENV/15.
Příslušný úřad po posouzení oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl
k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Hradec nad Svitavou a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na obecní úřad
Hradec nad Svitavou, Městský úřad Svitavy, Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se
sídlem v Pardubicích, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním 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
10. 1. 2022 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 9. 2. 2022 pro možnost veřejnosti,
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dotčené veřejnosti, dotčených správních 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 PAK929.
Příslušný úřad v souladu s ust. § 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 ust. § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Terénní úpravy parc. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou“ svým charakterem spadá do
kategorie II bodu 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
2 500 t/rok.“
Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o terénní úpravy na parc. č. 8262, kde bude využita půda k vyrovnání, čímž dojde
k lepšímu sečení pozemků a přístupnosti na pozemek. Objem násypu zeminy bude 5 500 m3
(9 240 t).
Umístění záměru:
kraj: Pardubický
obec: Hradec nad Svitavou
k. ú.: Hradec nad Svitavou
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o terénní úpravy na parc. č. 8262, kde bude využita půda k vyrovnání, čímž dojde
k lepšímu sečení pozemků a přístupnosti na pozemek. Záměr bude realizován v návaznosti na
intravilán obce, hlavní komunikaci a železnici. Jedná se o využití odpadní zeminy z výstaveb (druh
dle katalogu odpadů 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Budou
provedeny násypy zeminy na kótu 436 m. n. m. tj. výška násypu bude od 0,00 – 6,25 m. Svahy
budou ve sklonu 1:3 a 1:2. Objem násypu zeminy bude 5 500 m3 (9 240 t). Po provedený výše
uvedených úprav bude pozemek zhutněn a navrch bude vrácené podorničí a ornice. Následovat
bude opětovné zhutnění, vláčení a osetí trávní směsí. Pozemek je ve vlastnictví oznamovatele
záměru, zároveň se jedná o stavební firmu, která má spoustu kvalitní zeminy ze skrývek, kterou
nemá kde umístit, cílem je zhodnotit vlastní pozemek a vyrovnat jej.
Jedná se o záměr, terénní nerovnost, kdy je využita půda k vyrovnání terénu. Po zapojení dojde
k lepšímu sečení pozemků, přístupnosti na pozemek. Kumulace nelze předpokládat ani z hlediska
hydrogeologického, zásak bude navýšen díky menší svažitosti. Opatření k minimalizaci dopadů ve
fázi realizace jsou navržena tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu v blízkém okolí. V dotčeném území
nejsou v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které
by měly vliv na realizaci záměru.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Jedná se o terénní úpravy na parc. č. 8262, kde bude využita půda k vyrovnání, čímž dojde
k lepšímu sečení pozemků a přístupnosti na pozemek. Záměr bude realizován v návaznosti na
intravilán obce, hlavní komunikaci a železnici. Jedná se o využití odpadní zeminy z výstaveb (druh
dle katalogu odpadů 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Budou
provedeny násypy zeminy na kótu 436 m. n. m. tj. výška násypu bude od 0,00 – 6,25 m. Svahy
budou ve sklonu 1:3 a 1:2. Objem násypu zeminy bude 5 500 m3 (9 240 t). Po provedený výše

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

uvedených úprav bude pozemek zhutněn a navrch bude vrácené podorničí a ornice. Následovat
bude opětovné zhutnění, vláčení a osetí trávní směsí.
Ve fázi přípravy území bude provedeno sejmutí ornice a podorničí provedeno mimo období od
dubna do konce července tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškozování reprodukce i běžných
druhů, které by se mohly v území vyskytovat. Podmínky jsou stanovené v souhlasném závazném
stanovisku k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, které vydal dne 10. 9. 2021 Městský úřad Svitavy
pod č. j. 25317-21/OZPkar/ 7088-2021. Nad rámec těchto podmínek oznamovatel v předloženém
oznámení deklaruje, že bude stanoven striktní harmonogram prací, který bude zahrnovat také
finální rekultivace území – urovnání, hutnění, osetí, zavláčení tak, aby nedošlo k ruderalizaci území
během zavážení s ohledem na rizika introdukce cizích druhů. Součástí bude i údržba území během
prací.
Po dokončení výstavby a osetí bude následně kontrolován stav v území a v případě vzniku
ruderálních kultur, budou korigované. U deponie bude proveden dílčí nechemický zásah ke
zlepšení poměru ruderálních a autochtonních rostlin tak, aby bylo dosaženo obdobného poměru
jako v okolí s převahou travních porostů. Dočasně do vzrůstu zeleně budou aplikována opatření
bránící půdní erozi, ty pak budou po zpevnění drnem odstraněné, pokud nemají trvalý charakter
bez snižování užitnosti.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 12. 1. 2022
zn. ČIŽP/45/2022/191:
ČIŽP nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Pardubice, dne 7. 2. 2022 pod čj. KHSPA 00432/2022/HOK-Sy:
KHS nemá k předloženému oznámení námitky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11. 1. 2022 pod č.
j. KrÚ 1975/2022/OŽPZ/UD:
Orgán odpadového hospodářství nemá z hlediska zájmů mu svěřených proti předloženému záměru
námitek. Upozorňuje na platné právní předpisy a povinnosti oznamovatele.
Orgán ochrany ZPF upozorňuje na platné právní předpisy.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí ze dne 28. 1. 2022 pod č. j. 3315-22/OZP-ses:
Vodoprávní úřad upozorňuje, že pro navrhované terénní úpravy je nutné zajistit řešení ovlivnění
odtokových poměrů z území – k ovlivnění vodních poměrů, následně místních vodotečí, případně
významného vodního díla řeky Svitavy.
Hodnocení příslušného úřadu – řešení ovlivnění odtokových poměrů v území bude řešeno v rámci
následných řízení.
Obec Hradec nad Svitavou ze dne 8. 2. 2022 pod č. j. 150/2022/P:
Obec Hradec nad Svitavou požaduje do dokumentace pro povolení terénních úprav zapracovat
opatření a požadavky vzešlé z jednání s vlastníky dotčených pozemků a oznamovatelem:
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1. zapracovat opatření pro bezpečný odvod vod při zvýšených srážkách z povodí východně od
řešeného území (odvodňovací příkop a dočasná protipovodňová hráz)
2. zabezpečit patu rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti nad 80 kg
3. okraj terénních úprav navázat severním směrem na pěšinu od komunikace I/43 k železnici
(na tomto místě bude situován vjezd na řešený pozemek z komunikace I/43), terénní úprava
bude do maximální výše této pěšiny a výškově se přiblíží úrovni komunikace I/43
4. pozemek bude zatravněn a v následujících letech bude travní porost udržován
5. stavba nebude mít v průběhu provádění ani po jejím dokončení nepříznivý vliv na odtokové
poměry v území
6. investor bude odpovědný za nápravu škod, ke kterým by mohlo dojít i přes provedená
opatření
Hodnocení příslušného úřadu:
1., 5. V oznámení oznamovatel deklaruje, že díky terénní úpravě pozemku doje k navýšení zásaku
v místě a k navýšení retenční kapacity území. Součástí záměru je zmenšení sklonu stávajících
svahů a tím zpomalení odtoku vody. Návrh protipovodňového opatření je uveden ve schváleném
územním plánu obce Hradec nad Svitavou (poldr na louce za železnicí). Odvodňovací příkop ani
dočasná protipovodňová hráz není součástí předloženého oznámení, proto příslušný úřad ve
zjišťovacím řízení toto neposuzoval.
2., 3., 5. Technické detaily záměru budou řešeny až v následujících řízení (územní a stavební
řízení).
6. Odpovědnost za nápravu škod není předmětem zjišťovacího řízení EIA.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná další vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
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 a informace obsažené v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.
I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru je zařízení k využití odpadů charakteru výkopových zemin na povrchu terénu.

V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. S ohledem na charakter, rozsah a plánovanou
délku provozu záměru není očekávána kumulace negativních vlivů se stávajícími záměry
a příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako nevýznamný. V okolí záměru není dle
dostupných informací plánován jiný záměr.
Zařízení je určeno pro odpady kategorie ostatní. Předpokládá se využití odpadu zařazeného dle
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) pod
kódem 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. Veškerá činnost nakládání
s odpady bude zajišťována v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Podrobnosti o seznamu přijímaných druhů odpadů do zařízení, technologii postupu, organizačním

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

zabezpečení, povinnostech pracovníků a původců (dodavatelů) odpadů, plánu kontrol atd. budou
obsaženy v provozním řádu zařízení.
Po technologické stránce se jedná o standardní postup při nakládání s odpady včetně odpovídající
ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti provozu. Detailnější řešení bude řešeno v rámci
řízení k povolení záměru (vydání souhlasu k provozu zařízení k využití odpadů podle § 21 odst. 1
zákona o odpadech).
Vliv záměru z hlediska hluku nebude v lokalitě významný, protože záměr neobsahuje významné
zdroje hluku.
Záměrem nebudou vznikat odpadní vody. Srážkové vody v zájmovém území budou volně
zasakovány do terénu, zásak bude navýšen díky menší svažitosti. Opatření k minimalizaci dopadů
ve fázi realizace jsou navržena tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu v blízkém okolí.
Technologie terénních úprav není zdrojem zápachu ani jiných obtěžujících faktorů.
Vzhledem k charakteru, způsobu provedení záměru a délce provádění záměru nebude záměr
významným zdrojem vibrací.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci záměru
i s ohledem na záměry, které se nacházejí v zájmové lokalitě, v daných místních podmínkách,
označit za přijatelnou.
Z výše uvedených informací a vzhledem k charakteru záměru nelze tedy přepokládat nadlimitní
kumulaci vlivů v území s jinými záměry v daném území.

II. Umístění záměru
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho
trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních
zdrojů.
V bezprostředním okolí zájmové plochy dominují antropogenní prvky. Lokalita neleží v těsné
blízkosti velkoplošně chráněného území.
Příslušný úřad při hodnocení přihlédl i k tomu, že dle vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru
výstavby, ze dne 3. 8. 2020, č. j. 50511-20/OV-krd/179/2020, je z hlediska souladu s Územním
plánem Hradec nad Svitavou záměr možný.
Záměr nebude mít negativní vliv na flóru ani faunu. Zájmové území realizace záměru se vyznačuje
velmi nízkou biologickou hodnotou. Realizací záměru nedojde k plošnému záboru přírodních
biotopů, biotopů rostlin a živočichů. Provedení záměru nedojde k podstatnému ovlivnění stávající
biologické rozmanitosti.
Záměr není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory ani
ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.
Z hlediska charakteristiky biotopů se v případě dotčených pozemků pro realizaci záměru nejedná
o vzácný druh stanoviště, na který by byly vázány speciální druhy rostlin a živočichů. Lokalitu lze
charakterizovat jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Silné ovlivnění území
lidskou činností vyplývá ze srovnání s potencionální přirozenou vegetací.
Posuzovaný záměr a jeho okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
Záměr není umístěn v ochranných pásmech vodních zdrojů.
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Krajina v dotčeném území je výsledkem dlouhodobého vývoje, při kterém byla původní
společenstva postupně měněna a přizpůsobována potřebám člověka
Posuzovaný záměr není umístěn ve zvláště chráněném území.
Záměr se nenachází na území ani v ochranném pásmu národní přírodní památky, národní přírodní
rezervace, přírodní památky, přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti, národního parku.
V dotčeném území a v jeho širším okolí nejsou žádné registrované významné krajinné prvky.
V zájmovém území ani v jeho okolí se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná
území. Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí
oblastí a ani zprostředkovaně nemůže toto území soustavy Natura 2000 na území ČR ovlivnit. To
dokládá i stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10. 8. 2021 zn.
56299/2021/OŽPZ/Pe. Nejbližší (cca 6,9 a více km) evropsky významná lokalita je lokalita
Hřebečovský hřbet (předmětem ochrany jsou chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů;
bučiny asociace Asperulo-Fagetum; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Nejbližší
(cca 30,4 km) ptačí oblast je Králický Sněžník (předmětem ochrany je zde chřástal polní a jeho
biotop). Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na
ochranu před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů
ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či
poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Vzhledem k charakteru záměru,
charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk), ploše ovlivněné
možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje OOP uvedené za dostatečné pro
to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Záměr se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či
přírodních bohatství.
Záměr neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Záměr není umístěn na území, kde by byl evidován památkově chráněný objekt.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vliv záměru a zdraví obyvatelstva bude minimalizován technickými a organizačními opatřeními.
V průběhu rekultivačních činností dojde k nevýznamnému zvýšení emisní a hlukové zátěže. Vlivy
však budou dočasné, nevýznamné a nebudou mít zásadní vliv na zhoršení stávající zátěže ani
v oblasti hluku ani v oblasti znečištění ovzduší. S ohledem na umístění záměru mimo obytnou
zástavbu by nemělo docházet k narušování faktoru pohody v širší oblasti obytné zóny. Určitý dopad
na faktor pohody obyvatel může mít vliv průjezdů nákladních automobilů přivážejících odpad jak po
stránce hluku, tak z hlediska prachového vznosu z vozovky obslužné komunikace při průjezdech
obytnou zástavbou. Doprava související se záměrem je však převážně vedena mimo obytnou
zástavbu a bude probíhat časově omezené období. Při dodržení všech technických
a technologických postupů nebude docházet k narušení faktoru pohody v prostředí nejbližší obytné
zástavby. Příslušný úřad v rozhodnutí zohlednil vyjádření KHS jako orgánu ochrany veřejného
zdraví, který neměl k oznámení záměru připomínky a nepožadoval záměr posoudit podle zákona.
Při navážení odpadů do prostoru terénních úprav budou vznikat emise výfukových plynů
z motorových vozidel. Všechny uvažované hodnoty možného znečištění z dopravy budou hluboko
pod hranicí přípustných hodnot, další zátěže do ovzduší budou prakticky zanedbatelné vlivem
otevřené krajiny s výraznou přirozenou funkcí provětrávání. Intenzita dopravy vyvolaná záměrem na
okolních komunikacích bude minimální a v nepravidelných intervalech a bude většinou mimo
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intravilán obce, a to pouze v denní době v rozmezí od 8 do 15 hod. Emise tuhých látek budou
vznikat převážně při zavážení a úpravě odpadů na povrchu terénu, proto lze nebudou mít
pravděpodobný dopad na obytnou zástavbu. Realizace záměru nebude představovat změny, které
by měly negativní vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.
Určité riziko pro kvalitu podzemních vod představují případné úkapy či úniky ropných látek
používaných při provozu stavební mechanizace nebo v případě havarijních situací strojních
mechanismů při únik látek škodlivým vodám. Všechny mechanismy používané při provozu záměru
musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné budou pravidelné kontroly z hlediska možných
úkapů ropných látek. V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna. Terénní úpravy nebudou zdrojem odpadních vod. Záměr se nachází v dostatečné
vzdálenosti od chráněných pásem či chráněných oblastí vymezených zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění. V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních
a léčivých vod.
U plochy o rozloze 1 810 m2, která je vedena v kategorii trvalý travní porost, dojde k odnětí ze
zemědělského půdního fondu (ZPF). Vliv na zábor ZPF lze označit za malý a málo významný.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území,
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma. Realizací záměru
nedojde k významnému ovlivnění horninového prostředí.
V posuzovaném území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, a to ani
na lokální, ani na regionální úrovni. Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území,
v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Záměr není součástí přírodního parku.
Záměr si nevyžádá kácení porostů dřevin rostoucích mimo les. Lze konstatovat, že lokalita dotčená
záměrem neposkytuje podmínky pro výskyt populaci í zvláště chráněného geofondu rostlin a bude
potřeba přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.
Lze konstatovat, že terénní úpravy budou trvat pouze dočasně, poté bude probíhat biologická
rekultivace, která zajistí vhodné podmínky pro vznik nového potravního a hnízdního biotopu
živočichů. Žádný druh nebude dotčen takovým způsobem, který by vedl k ohrožení jeho lokální
nebo regionální populace.
Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního
prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit.
Prevence a vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a rozhodnutí, které se vztahují k záměru. Z tohoto hlediska vyhodnotil příslušný úřad
záměr jako přijatelný.
Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.
Celkově lze vliv navrženého záměru na přírodní charakteristiku území klasifikovat jako slabý, stejně
jako vlivy na kulturně-historickou charakteristiku a vizuální charakteristiky nebo estetické hodnoty.
Realizací záměru nevzniknou nové krajinné výškové, objemové nebo plošné dominanty ani nedojde
k významné změně krajinných složek.
Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního
prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit.
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Oznámení záměru bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu a bylo předloženo v rozsahu, který
odpovídá zákonným požadavkům. Požadavky dotčených orgánů byly převážně charakteru odkazů
na zákonné požadavky či postupy.
Za běžného provozu ani ve fázi výstavby záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které
by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.
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 parc. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou“ za předpokladů uvedených
v oznámení záměru, nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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, dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky. 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 obec Hradec nad Svitavou 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 dne:

Sejmuto dne:
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Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. AVJ-STAVBY s.r.o., Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
Dotčené územní samosprávné celky:
2.

Obec Hradec nad Svitavou

3.

Pardubický kraj

Dotčené orgány:
4.

Obecní úřad Hradec nad Svitavou

5.

Městský úřad Svitavy

6.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

7.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Svitavy
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
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