OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO
V Hradci Králové dne 7. srpna 2020
Čj. SBS 16832/2020/OBÚ-09/4
Vyřizuje: Ing. Petr Rudolf

ROZHODNUTÍ
ve věci povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska
nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa
v k. ú. Čeperka
(Veřejná vyhláška)
Na základě písemné žádosti účastníka řízení, organizace České štěrkopísky
spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 190 00, Identifikační číslo:
275 84 534, (dále jen „organizace“), která byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci
Králové“) zaevidována dne 11. května 2020 pod čj. SBS 16832/2020 vydává OBÚ v Hradci
Králové, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 38, 39 a 41
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších zákonů a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších zákonů (dále jen „správní řád“)
r o z h o d n u t í,
kterým podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů, ve smyslu ustanovení § 19
odst. 1 citovaného zákona a ustanovení § 1 a 2 vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách
využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
organizaci České štěrkopísky spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34,
PSČ 190 00, Identifikační číslo: 275 84 534
činnost prováděnou hornickým způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka.
Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu se povoluje v rozsahu vyznačeném v plánu
využívání ložiska „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV. etapa těžby“,
který vypracoval a schválil v dubnu 2020 báňský projektant a závodní lomu
Ing. Petr Moravčík. Při dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu v k. ú. Čeperka musí být
dodržena výše uvedená dokumentace a tyto podmínky:
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1) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu smí být realizováno pouze v prostoru
zakresleném v grafické části předložené dokumentace, a to pouze na pozemkových
parcelách č. 1294, 1295, 1347, 1348, 1395, 1396, 1397, 1398, 1439, 1400, 1441, 1394,
1436 a 1437 v k. ú. Čeperka.
2) Organizace splní podmínky vyjádření ze dne 15.3.2020, zn. Ku/20/01, které vydala
organizace Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.:
a) Investor poskytne společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. finanční
náhradu za ztrátu podzemních vod způsobenou výparem z vodní hladiny nového
ložiska. Tato ztráta byla prokázána na základě numerického modelu proudění
podzemních vod, který zpracovala firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
v září 2018. Numerický model potvrdil, že negativní vliv modelované těžebny na
vodní zdroj roste s hodnotou výparu z volné hladiny a tím dochází ke snížení
hladiny podzemní vody, jehož důsledkem je zvýšení nákladů na jímání.
O sledování hladiny podzemních vod bude uzavřena smlouva mezi investorem
a společností, která nabyde účinnosti vydáním pravomocného stavebního povolení
(viz. dodatek ke smlouvě ze dne 14.6.2011 o vybudování jímacích vrtů). Dále
bude před zahájením těžby uzavřena smlouva o způsobu kompenzace za pokles
vody způsobené těžbou.
b) Monitoring podzemních vod byl už zahájen a bude pokračovat po celou dobu
těžby. Výsledky jsou a nadále budou pravidelně předávány VAK Pardubice
a příslušnému vodoprávnímu úřadu. Před zahájením těžby bude investorem
aktualizován stávající „Plán monitoringu podzemních vod“ a předložen
ke schválení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Do doby
schválení aktualizace bude prováděn monitoring v současném rozsahu.
c) V případě prokázaného negativního vlivu ovlivnění kvality či jímaného množství
vody (hladina vody) v důsledku těžby budeme požadovat přijímaní takových
opatření, která tyto negativní vlivy budou minimalizovat. Naše společnost si
v takovém případě vyhrazuje právo stanovení a navrhování takových opatření,
které povedou k odstranění příčin těchto jevů.
d) V případě havárie prokazatelně způsobené těžební činností s následkem odstavení
vodního zdroje, bude těžební společnost kompenzovat ztráty provozovateli
veřejného vodovodu a dále hradit veškeré náklady spojené se zajištěním
náhradních dodávek pitné vody.
e) Požadujeme po skončení těžby nově vzniklý písník vyhlásit jako náhradní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou s předpokládanou kapacitou
50 l/s. Před zahájením těžby bude uzavřena smlouva o budoucím využití nádrže
jako zdroje pitné vody.
f) Přeložka vodovodního řádu DN 400 nebude provedena pouze za předpokladu,
že potrubí zůstane v ochranném pilíři vodovodu. Koruna ochranného pilíře bude
mít šíři 10 m na každou stranu od obrysu krajního potrubí (v daném místě se
nachází vedle sebe dvě potrubí, nové a staré). Sklon svahů bude 1:2 a na západní
straně bude svah chráněn zásypem lomovým kamenem, případně jiným
opatřením, které zabrání erozi svahu. V případě, že bude docházet k poklesům
a jiným statickým změnám v prostoru trasy výtlaku prokazatelně způsobených
provozem písníku, zajistí investor na své náklady přeložení tohoto výtlaku.
g) Poloha vodovodního potrubí bude před započetím stavebních prací ověřena
kopanými sondami pracovníky VAK Pardubice (p. Kamil Škreptáč – vedoucí ÚV
Hrobice) a trasa bude vyznačena po celou dobu těžby.

Čj. SBS 16832/2020/OBÚ-09/4

3/7

h) Trasa vodovodního potrubí musí zůstat přístupná po celou dobu těžby pro správce
(majitele) vodovodu, případně jím určené organizace pro údržbu a opravy
vodovodu a pro kontrolní orgány.
i) Na koruně ochranného pilíře vodovodu je zakázáno přejíždět veškerou technikou,
parkovat a umísťovat vozidla a veškerou těžební a důlní techniku. V prostoru, kde
bude nezbytné přejíždět přes ochranný pilíř těžební technikou, bude vodovodní
řad buď umístěn do chráničky, popř. bude zajištěna jeho ochrana předem
odsouhlaseným typem zesíleného přejezdu tak, aby nemohlo dojít k poškození
řadu.
j) V případě, že při realizaci a provozu budou použity závadné látky (Příloha č. 1
zákona č. 254/2001 Sb.), je potřeba učinit taková opatření, aby nevnikly do
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost.
k) Těžba bude elektrifikována a veškerá maziva pro těžební a stavební mechanismy
musí být biologicky odbouratelná.
l) Způsob skladování, manipulace a nakládání s pohonnými látkami a vodě
nebezpečnými látkami musí odpovídat blízkosti ochranného pásma vodního
zdroje a provozovatel bude odpovídat za veškeré případné škody způsobené
porušením těchto závazných pravidel. Akciové společnosti VAK Pardubice bude
předložen k odsouhlasení havarijní plán.
m) V případě využití stávající cesty k. ú. Čeperka p. č. 1438 (dříve p. č. 613/2) pro
potřeby těžby požadujeme také vodovodní řad, který tuto komunikaci kříží,
umístit do chráničky.
n) V rámci stavby areálu bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech –
p. Kamil Škreptáč, vedoucí ÚV Hrobice.
3) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu smí být prováděno do doby vydobytí zásob
vyznačených v grafické části plánu využívání ložiska, který schválil závodním lomu
Ing. Petr Moravčík.
Toto rozhodnutí založte do sbírky rozhodnutí státní báňské správy a s jeho obsahem
seznamte všechny pracovníky, kterých se toto povolení týká.
O d ů v o d n ě n í:
Organizace České štěrkopísky spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská
34, PSČ 190 00, Identifikační číslo: 275 84 534, požádala o povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“) – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro
lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka dne 11. května 2020. Žádost
byla zaevidována na OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 16832/2020. Předložená žádost
obsahuje požadavky stanovené zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů a požadavky stanovené vyhláškou ČBÚ
č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších
vyhlášek, a to hlavně platné územní rozhodnutí, vyřešené střety zájmů v souladu
s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších zákonů a Plán využívání ložiska v souladu s ustanovením
§ 2 odst. 3 a přílohou č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek
nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších vyhlášek. Plán využívání ložiska „PLÁN
VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV. etapa těžby“ vypracoval a schválil
v dubnu 2020 báňský projektant a závodní lomu Ing. Petr Moravčík. Dále organizace
předložila písemnou a mapovou dokumentaci zejména oprávnění k hornické činnosti
a k činnosti prováděné hornickým způsobem vydané Obvodním báňským úřadem pro území
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Hlavního města Prahy a kraje Středočeského pod SBS 15796/2018/OBÚ-02 dne 25. května
2018, doklady o zajištění zákonem chráněných zájmů a objektů, seznam fyzických
a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a jsou žadateli známy,
řešení střetů zájmů, grafické přílohy a správní poplatek ve výši 1.500,- Kč, který byl uhrazen
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších zákonů, kolkovými
známkami.
Protože žadatel splnil zákonné požadavky, bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1
správního řádu zahájeno správní řízení ve věci povolení ČPHZ – dobývání ložiska
nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka.
OBÚ v Hradci Králové jako věcně a místně příslušný orgán státní báňské správy podle
ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů a podle ustanovení § 1
písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, uvědomil
o zahájení správního řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 v souladu s ustanovením § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, všechny známé
účastníky řízení a v souladu s ustanovením §§ 19 a 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů
a oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy oznámením OBÚ v Hradci
Králové čj. SBS 16832/2020/OBÚ-09/1 dne 3. 6. 2020. Současně upozornil na skutečnost, že
svoje stanoviska nebo námitky mohou dotčené orgány státní správy a účastníci řízení uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám
nemusí přihlédnout. Rovněž v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu
a ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské zprávě, ve znění pozdějších zákonů OBÚ v Hradci Králové požádal dotčené orgány
státní správy o podání všech informací důležitých pro výše uvedené správní řízení.
Podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu nařídil OBÚ v Hradci Králové ústní
jednání, které bylo vypsáno na 17. července 2020 v 8.00 hodin se srazem účastníků ve správní
budově technického zázemí organizace České štěrkopísky spol. s r. o., v lomu (pískovně)
Čeperka.
Do podkladů pro rozhodnutí mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy
nahlédnout na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
kraje, se sídlem Hradec Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové v úřední dny, tj.
pondělí a středa od 8,00 do 14,00 hodin, popř. v jiný předem dohodnutý termín. Nikdo
z účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy tuto skutečnost nevyužil.
Dne 17. července 2020 zahájil Ing. André Miksch, předseda OBÚ v Hradci Králové
ústní jednání, kde seznámil přítomné s platnými rozhodnutími, písemnými stanovisky
a vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, které organizace předložila
společně s žádostí o povolení ČPHZ – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu
lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka. Jedná se o následující:
-

Oprávnění pro organizaci k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem
vydané Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského pod SBS 15796/2018/OBÚ-02 dne 25. května 2018,
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
Výpisy z katastru nemovitostí.

S povolovanou ČPHZ vydali souhlasná stanoviska následující účastníci, dotčené
orgány a organizace:
-

Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel "Pískovna Čeperka II. –
IV. etapa, těžba nevýhradního ložiska štěrkopísků“ na pozemku parc. č.1294 (orná půda),
parc. č. 1295 (orná půda), parc. č. 1347 (orná půda), parc. č. 1348 (orná půda), parc.
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č. 1394 (orná půda, parc. č. 1395 (orná půda), parc. č. 1396 (orná půda), parc. č. 1397
(orná půda), parc. č. 1398 (orná půda), parc. č. 1400 (orná půda), parc. č. 1436 (orná
půda), parc. č. 1437 (orná půda), parc. č. 1439 (orná půda), parc. č. 1441 (orná půda),
v katastrálním území Čeperka, které vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad, pod
čj.: MmP 113335/2019 ze dne 31. 10. 2019 (sp. zn.: SÚ 24044/2019/Ha). Nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí bylo vyznačeno dne 6. 12. 2019,
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Pískovna Čeperka –
rozšíření těžby: II., III. a IV. etapa v k.ú. Čeperka“, který vydalo MŽP ČR pod čj.
MZP/2017/610/1221 ze dne 28. 12. 2017,
Stanovisko o hodnocení vlivu provedení záměru na životní prostředí pro záměr „Těžba
štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“, které vydal KÚ Pardubického kraje pod
čj. 17673-43/2005/OŽPZ/FE ze dne 23. 3. 2007,
Prodloužení platnosti Závazného stanoviska čj. 17673-43/2005/OŽPZ/FE z roku 2007,
které vydal Krajský úřad Pardubického kraje pod čj. KrÚ 635/2019 dne 4. 1. 2019,
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA
01384/2020/HOK-Pce ze dne 3. 3. 2020,
Sdělení Magistrátu města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany přírody čj. OŽP/9023/2020/JH
ze dne 17. 2. 2020, kterým se potvrzuje platnost Závazného stanovisko z 18. 4. 2019,
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany přírody, čj.
OŽP/38253/2019/JH ze dne 18. 4. 2019 o povolení činnosti v ochranném pásmu PUPFL,
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, OŽP, oddělení odpadů a ovzduší, čj.
OŽP/10279/2020/BA ze dne 28. 1. 2020,
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, OŽP, oddělení vodního hospodářství, čj.
MmP/ 15797/2020 č. sp. OŽP/VOD/10281/20/St ze dne 10. 2. 2020,
Rozhodnutí ve věci povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska
nevyhrazeného nerostu v katastrálním území Čeperka na p.p.č. 536/1 (podle pozemkového
katastru), které vydal OBÚ v Trutnově, čj. SBS 4437/2010/09/4/Ši/Lá ze dne 18. 7. 2011
s nabytím právní moci ze dne 4. 1. 2012,
Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením, na stavbu "Pískovna Čeperka I. etapa
– sociálně technické zázemí“, vydané Magistrátem města Pardubic – Stavebním úřadem,
pod sp. zn.: SÚ 116236/2019/ŠT, čj.: MmP 6842/2020 ze dne 20. 1. 2020,
Souhlas Obce a Obecního úřadu Čeperka čj. 00169/20 z 24. 2. 2020,
Vyjádření KÚ Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence, čj. KrÚ
29976/2019 z 6. 5. 2019,
Stanovisko Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, čj. PLa/2020/004617 z 18. 2. 2020,
Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem MO odbor ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru (dříve VUSS), čj. 84018/2020-1150-OÚZ-PCE z 24. 2.
2020),
Vyjádření Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. čj.Ku/20/01 ze dne 15. 3. 2020,
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s (čj. 0101287835, 0101287836 a 0101287837),
Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. (čj. 0700192266, 0700192267 a 0700192268),
Vyjádření Telco Pro Services, a.s. (čj. 0201052014, 0201052015 a 0201052016),
Vyjádření CETIN a.s. čj. 597802/20,
Vyjádření GridServices, s.r.o., čj. 5002122271,
Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. k dokumentaci stavby „Těžba štěrkopísku v k.ú. Čeperka,
pozemky p.č. 1294, 1347, 1348, 1395, 1396, 1394, 1437 a 1400“ – pro možnost těžby
v ochranném pásmu VVN 110 kV a VN 35 kV, čj. 1097503107 ze dne 29. 6. 2018,
Souhlas ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení, čj. 1099230652 ze dne 29. 6. 2018,
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Pískovna Čeperka –
rozšíření těžby: II., III. a IV. etapa v k. ú. Čeperka“, kterým se uděluje souhlas s dočasným
odnětím 5,9508 ha a trvalým odnětím 24,8080 ha a zároveň se vymezuje hranice
jednotlivých etap a také schvaluje Plán následné rekultivace dočasně a trvale odnímaných
pozemků zpracovaný RNDr. Gabrielou Lickovou Ph.D., MISOT, s.r.o., IČ: 263 42 626
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v prosinci 2015, upravený v červnu 2016 a doplněný v červnu 2017, nazvaný
„Dokumentace pro územní řízení Plán rekultivace Pískovna 4“. Souhlas je vydán MŽP
ČR pod čj. MZP/2017/610/1221 ze dne 28. 12. 2017,
Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Pískovna Čeperka II. - IV. Etapa, těžba
nevýhradního ložiska štěrkopísku“, vydané dne 5.6.2020 pod čj.KrÚ 42407/2020, sp.zn.
SpKrÚ 14264/2020 OŽPZ OIP.

Báňský projektant Ing. Petr Moravčík, seznámil dne 17. července 2020 při ústním
jednání přítomné se žádostí organizace o povolení ČPHZ – dobývání ložiska nevyhrazeného
nerostu pro lokalitu lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka.
Účastníci řízení a zástupci orgánů státní správy přítomní při ústním jednání a místním
šetření souhlasili s povolením ČPHZ – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu
lomu (pískovny) Čeperka II. - IV. etapa v k. ú. Čeperka. O průběhu ústního jednání a místního
šetření byl sepsán protokol, který byl zaevidován na OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS
27472/2020 dne 20. 7. 2020.
Dne 17.7.2020 byla záznamem do spisu provedena změna oprávněné úřední osoby
podle ustanovení § 15 odst. 4 správního řádu. Oprávněnou úřední osobou byl pověřen
Ing. Petr Rudolf. Důvodem změny byla pracovní neschopnost Ing. Jiřího Šilhavého.
OBÚ v Hradci Králové přípisem „Seznámení s podklady rozhodnutí“ ze dne
23. 7. 2020 pod čj. SBS 16832/2020/OBÚ-09/3 dal účastníkům řízení možnost před vydáním
rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Účastníci tak mohli učinit nahlédnutím do
spisu na OBÚ v Hradci Králové, Wonkova 1142 (v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 14:00
hod.), popř. v jiný předem dohodnutí termín nejpozději do 31. 7. 2020 do 12:00 hod. Nikdo
z účastníků řízení tuto možnost nevyužil.
Při namátkové kontrole provedené při ústním jednání a místním šetření dne
17. července 2020 nebyly zjištěny takové závady a nedostatky zejména v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, které by bránily povolení navrhovaných
prací, proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření organizací jsou již zahrnuta
v Územním rozhodnutí o změně využití území pro účel "Pískovna Čeperka II. – IV. etapa,
těžba nevýhradního ložiska štěrkopísků“ na pozemku parc. č.1294 (orná půda), parc. č. 1295
(orná půda), parc. č. 1347 (orná půda), parc. č. 1348 (orná půda), parc. č. 1394 (orná půda,
parc. č. 1395 (orná půda), parc. č. 1396 (orná půda), parc. č. 1397 (orná půda), parc. č. 1398
(orná půda), parc. č. 1400 (orná půda), parc. č. 1436 (orná půda), parc. č. 1437 (orná půda),
parc. č. 1439 (orná půda), parc. č. 1441 (orná půda), v katastrálním území Čeperka, které
vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad, pod čj.: MmP 113335/2019 ze dne 31. 10.
2019 (sp. zn.: SÚ 24044/2019/Ha) a v plánu využívání ložiska „PLÁN VYUŽÍVÁNÍ
LOŽISKA pískovny Čeperka II. – IV. etapa těžby“.
V podmínce č. 1) správní orgán vymezil podle grafické části dokumentace a výpisů
z katastru nemovitostí plochu, kde smí být činnost prováděná hornickým způsobem
realizována.
V podmínce č. 2) správní orgán zohlednil vyjádření organizace Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 15.3.2020, zn. Ku/20/01, protože bylo vydáno až po nabytí
právní moci územního rozhodnutí.
V podmínce č. 3) správní orgán vymezil dobu, po kterou smí být činnost vykonávána.
Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující řízení v souladu s ustanovením § 9b
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších zákonů,
doručuje zdejší úřad rozhodnutí ve věci povolení činnosti prováděné hornickým způsobem
veřejnou vyhláškou.
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P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
(§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Podané odvolání musí splňovat náležitosti
ustanovení § 82 správního řádu.
„otisk úředního razítka“

Ing. André M i k s c h
předseda úřadu
Příloha: Plán využívání ložiska – paré č. 2 (pouze žadatel)
Rozdělovník:
I.

Účastník řízení dle § 27 odst. 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
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí České republiky, OVSS VI, Resslova 1229/2a,
PSČ 500 02 Hradec Králové

