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OZNÁMENÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení činnosti prováděné hornickým
způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka
II. – IV. etapa v k. ú. Čeperka podle dokumentace „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA pískovny
Čeperka II. – IV. etapa těžby“, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů
a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek
nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších vyhlášek, stanovení termínu ústního jednání
a místního šetření a zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších zákonů
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického (dále jen „OBÚ
v Hradci Králové“) oznamuje, že jakožto místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle
ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) a podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zahájil pod
č. j. SBS/16832/2020 dne 11. 5. 2020, na žádost organizace České štěrkopísky spol. s r. o.,
se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, Identifikační číslo: 275 84 534, kterou
předložil zmocněnec Ing. Petr Moravčík, správní řízení podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
zákonů (dále jen zákon č. 61/1998 Sb.) ve věci povolení činnosti prováděné hornickým způsobem –
dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. – IV. etapa
v k. ú. Čeperka podle dokumentace „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV.
etapa těžby“. Činnost prováděná hornickým způsobem bude prováděna na pozemkových parcelách
č. 1294, 1295, 1347, 1348, 1395, 1396, 1397, 1398, 1439, 1400, 1441, 1394, 1436 a 1437 v k. ú.
Čeperka.
OBÚ v Hradci Králové nařizuje podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ústní jednání spojené s místním šetřením.
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Ústní jednání spojené s místním šetřením bude zahájeno v 8.00 hod. ve správní budově
technického zázemí organizace České štěrkopísky spol. s r.o., v lomu (pískovně) Čeperka dne
17. 7. 2020.
OBÚ v Hradci Králové Vás tímto podle ustanovení §§ 18 odst. 3 a 19 odst. 3 zákona
č. 61/1988 Sb. upozorňuje na to, že dotčené orgány státní správy a účastníci řízení mohou uplatnit
svoje stanoviska nebo námitky k povolení činnosti prováděné hornickým způsobem nejpozději při
ústním jednání a místním šetření, jinak se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí
přihlédnout.
S podklady pro rozhodnutí je možné se před termínem ústního jednání seznámit na OBÚ
v Hradci Králové, Wonkova 1142 v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 14.00 hod. nebo po
předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou Ing. Jiřím Šilhavým, obvodním
báňským inspektorem OBÚ v Hradci Králové (tel. 499 819 618).
a)

OBÚ v Hradci Králové ve smyslu ustanovení § 9b odst. 1 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 zákonů, (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“) současně upozorňuje, že shora uvedená činnost prováděná hornickým
způsobem je záměrem posouzeným jako „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka
4“, ve kterém byly stanoveny podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru,
provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení záměru za účelem prevence, vyloučení
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí, a ke kterému bylo
vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje dne 23. března 2007
pod č. j. 17673 - 43/2005/OŽPZ/FE podle ustanovení § 21 zákona č. 100/2001 Sb. a následně
prodloužení platnosti závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje dne 4. ledna
2019 pod č. j. KrÚ 635/2019. Do dokumentace pro navazující řízení ve věci povolení dobývání
ložiska nevyhrazeného nerostu v k. ú. Čeperka podle dokumentace „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ
LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV. etapa těžby“ lze nahlédnout na Obvodním báňském
úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 50002 Hradec
Králové v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 14.00 hod., nebo po předchozí telefonické
domluvě s oprávněnou úřední osobou Ing. Jiřím Šilhavým, obvodním báňským inspektorem
(tel. 499 819 618).

b) Shora uvedené správní řízení je navazujícím řízením na posouzení vlivů na životní prostředí.
Předmětem rozhodnutí, které má být v tomto navazujícím řízení vydáno, je povolení dobývání
ložiska nevyhrazeného nerostu v k. ú. Čeperka podle dokumentace „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ
LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV. etapa těžby“. Výsledkem uvedeného správního řízení má
být rozhodnutí OBÚ v Hradci Králové ve shora uvedené věci, které má povahu meritorního
rozhodnutí.
c)

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů citovaného záměru na životní prostředí,
které nebyly zveřejněny podle ustanovení § 16 zákona č. 100/2001 Sb., je možné se seznámit
na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, který
vydal souhlasné závazné stanovisko k uvedenému záměru.

d) Veřejné projednání se konalo dne 5. 3. 2007 v sále Obecního úřadu v Čeperce. Jediným
účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, je v předmětném správním řízení výše uvedená organizace.
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Dalšími účastníky řízení jsou podle ustanovení § 18 zákona č. 61/1988 Sb. občané, jejichž
práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec,
v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. Pokud se podáním písemného
oznámení přihlásí na OBÚ, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace podle ustanovení § 9b
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčená veřejnost
uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. Odvolání proti rozhodnutí
vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3
písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Ve smyslu
ustanovení § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. může veřejnost uplatnit připomínky ke shora
uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, jinak
k stanoviskům nebo námitkám účastníků řízení podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto.
Do kompletní spisové dokumentace, podkladů pro rozhodnutí však mohou nahlédnout v plném
rozsahu pouze účastníci shora uvedeného správního řízení. Dotčenými orgány státní správy
v citovaném navazujícím správním řízení vedeném OBÚ jsou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Obecní úřad Čeperka, Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem,
Magistrát města Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru,
Tychonova 1, Praha 6, 160 01
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Resslova 1229/2a, PSČ 500 02 Hradec
Králové

Ing. Jiří Š i l h a v ý
oprávněná úřední osoba

Příloha:
-

Žádost o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem č. j. SBS 16832/2020
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Rozdělovník:
I.

Účastník řízení dle § 27 ods. 1 písm. a) správního řádu:
1) České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem: Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00,
zastoupen na základě plné moci Ing. Petrem Moravčíkem, Horova 824/17, Hradec Králové,
PSČ 500 02

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ing. Petr Moravčík, Horova 824/17, 500 02 Hradec Králové
Obec Čeperka, Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem
TOMI - písek s.r.o., Cukrovarská 34/41, Čakovice 196 00 Praha 9
Ing. Pleskot Stanislav, č. p. 27, 533 52 Hrobice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
VAK Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

III. Dotčené orgány státní správy:
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Obecní úřad Čeperka, Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem,
Magistrát města Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru,
Tychonova 1, Praha 6, 160 01 (čj. 84018/2020-1150-OÚZ-PCE)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Resslova 1229/2a, PSČ 500 02 Hradec
Králové

 499 815 700
 499 817 857
E-mail: podatelna.hkralove@cbusbs.cz

