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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu 
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle 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 EIA), 
v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto: 

záměr „Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován 
podle zákona EIA.
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Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 24.06.2020 od oznamovatele záměru, tj. Josef Vanický, Synkov 21, 
516 01 Synkov Slemeno, oznámení záměru „Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 
3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení 
záměru) zařazeného v bodu č. 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. 
Oznámení záměru „Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“ 
zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA zpracoval v červnu 2020 Josef Vanický Synkov 21, 
516 01 Synkov Slemeno. 
Dne 03.07.2020 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním 
samosprávným celkům.
Dne 03.07.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 02.08.2020.

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, 
dne 24.07.2020 (č. j. ČIŽP/45/2020/5045), 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 
dne 27.07.2020 (č. j.  KHSHK 22404/2020/HOK.HK/Hr),

- Krajský úřad dne 24.07.2020 (č. j. KUKHK–19780/ZP/2020, JID: 69351/2020/KHK).

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků 
vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Ze strany dotčených orgánů (Česká 
inspekce životního prostředí) byly vzneseny připomínky. Veřejnost a dotčená veřejnost se 
k záměru nevyjádřila.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), 
ve vyjádření ze dne 23.07.2020 (č. j. ČIŽP/45/2020/5045) nemá k oznámení záměru 
z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany přírody žádné připomínky. 
ČIŽP z hlediska odpadového hospodářství (dále jen ČIŽP – odpady) uvádí: „ČIŽP, oddělení 
odpadového hospodářství, nemá k předložené dokumentaci připomínky za předpokladu, že 
v rámci povolení stavby „Terénní úpravy“, vydané příslušným stavebním úřadem, bude 
stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy (vázáno na projekt 
„Tůňový biotop Žampaška“), odpadu stanoveného katalogového čísla splňující parametry pro 
její využití na povrchu terénu. Jedná se o využití výkopové zeminy jako odpadu v kvalitě 
vstupní suroviny (tzv. provoz zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
zákona o odpadech), které není zařízením prioritně určeným k nakládání s odpady vyžadující 
souhlas příslušného krajského úřadu k provozu daného zařízení.“
Krajský úřad k připomínce ČIŽP - odpady uvádí: 
Připomínka ČIŽP – odpady je směřována do procesu následujících řízení, ve kterých bude 
postupováno podle zvláštních právních předpisů. Krajský úřad současně uvádí, že jedním 
z následujících řízení bude vydání souhlasu nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČIŽP z hlediska ochrany lesa (dále jen ČIŽP – les) uvádí: „ČIŽP, oddělení ochrany lesa, 
nesouhlasí se záměrem využívání odpadu (katalogové číslo 17 05 04 Zemina a kamení) 
k terénním úpravám lesních pozemků p. č. 124, 125, 127/1 a 2019 v k.ú. Hřibiny. Dle § 13 
odst. 3 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou právnické a fyzické osoby provádějící 
stavební, těžební a průmyslovou činnost povinny ukládat odklizované hmoty ve vytěžených 
prostorech, a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, ukládat je především na 
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neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k tomu určených. Podle § 20 odst. 1 písm. 
o) lesního zákona je zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky. Zákazy uvedené v § 20 
odst. 1 písm. l) až o) lesního zákona se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, 
kdo užívá les z jiného právního důvodu.“
Krajský úřad k připomínce ČIŽP – les uvádí:
Záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. V oznámení záměru 
je uvedeno, že tyto pozemky budou dočasně vyjmuty z plnění funkce lesa a po realizaci 
záměru budou osázeny. V závazném stanovisku orgánu územního plánování Městského 
úřadu Kostelec nad Orlicí, ze dne 08.06.2020 (č.j. MUKO-20655/2020-rp) (dále jen závazné 
stanovisko) je uvedeno, že záměr je v souladu s územním plánem. Mimo jiné je v závazném 
stanovisku uvedeno, že pro pozemky určené k plnění funkce lesa je v územním plánu obce 
jako přípustné využití stanoveno odvodňování pozemků a terénní úpravy. Jako nepřípustné 
využití je uvedeno ukládání odpadu. Městský úřad Kostelec nad Orlicí v závazném stanovisku 
vyhodnotil záměr jako přípustný vzhledem k tomu, že použitým materiálem k terénním 
úpravám bude zemina a pozemky budou následně opět zalesněny. 
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jakožto věcně příslušný 
orgán státní správy lesů, vydal dne 15.05.2020 (č.j. MUKO-16911/2020-L) v závazném 
stanovisku souhlas dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) se stavbou „terénní úpravy“, 
kterou má být dotčen lesní pozemek p.p.č. 124, 125, 127/1 a 3019 v k.ú. Hřibiny, ležící 
ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnění funkcí lesa. Souhlas byl vydán 
s těmito podmínkami: 

- záměr na pozemcích p.p.č. 124, 125, 127/1 a 3019 v k.ú. Hřibiny vyžaduje před 
zahájením realizace stavby rozhodnutí o povolení dočasného odnětí pozemku 
určeného k plnění funkce lesa,

- k záměru bude předloženo stanovisko odborného lesního hospodáře,
- záměr bude realizován dle předložené dokumentace (vypracované Martinem Šebkem, 

DiS, Květnická 1630, Tišnov, datum: 02/2020),
- realizací záměru akce nedojde k omezení hospodaření na lesních pozemcích 

(zachování přístupu na tyto pozemky),
- na lesní pozemky, které nejsou předmětem vynětí, nebude ukládán stavební, výkopový 

ani jiný materiál, a to ani na přechodnou dobu,
- na lesní pozemky, které nejsou předmětem vynětí, nebude v souvislosti s realizací 

předmětné akce vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu. 
Krajský úřad uvádí, že k oznámení záměru nemá připomínky za předpokladu, že budou 
dodrženy výše uvedené podmínky v závazném stanovisku věcně příslušného orgánu státní 
správy lesů.

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 24.07.2020 (č. j. KUKHK–19780/ZP/2020, 
JID: 69351/2020/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany vod, 
ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny žádné připomínky.
Krajský úřad z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uvádí: „Krajský úřad jako 
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ZPF), 
sděluje, že k předloženému oznámení záměru „Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 
3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“.“ je dle ust. § 15 odst. m) zákona ZPF dotčeným správním orgánem 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě Městský úřad Kostelec nad Orlicí, 
a to vzhledem ke skutečnosti, že předmětným záměrem budou dotčeny pozemky náležící 
do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha (dle předloženého 
oznámení bude dotčen zemědělský pozemek p. č. 3018 o výměře 3 522 m2). Krajský úřad 
upozorňuje na skutečnost, že terénní úpravy (v daném případě překrývání stávajícího půdního 
horizontu a hutnění navezené nepůvodní výkopové zeminy) jsou v rozporu s § 3 odst. 1 písm. 
d) zákona ZPF a pro svůj nezemědělský účel podléhají trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu.“
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Krajský úřad hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa uvádí, že nemá 
k oznámení záměru připomínky, pokud budou zachovány podmínky dané závazným 
stanoviskem městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, vydaným 
dne 15.05.2020 pod č.j.: MUKO-16911/2020-L. 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
(dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 27.07.2020 (č. j.  KHSHK 22404/2020/HOK.HK/Hr), 
z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. 
Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje záměr dále 
posuzovat dle zákona EIA.

Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v červnu 2020 
Josef Vanický, Synkov 21, 516 01 Synkov Slemeno 
- vyjádření a stanoviska obdržená k záměru podle § 6 odst. 8 zákona EIA.

Identifikační údaje záměru 
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: 
- název záměru: Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny 
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání 
ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 tun/rok).

Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je provedení terénních úprav na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 2019 
v k.ú. Hřibiny. K terénním úpravám bude využita zemina vytěžená při realizaci projektu „Tůňový 
biotop Žampaška” na parcele 3402, 3403, 3399 v k.ú. Velká Ledská. Bude se jednat o čistou 
zeminu bez příměsí, u níž je rozborem prokázána její nezávadnost. Terénní úpravy budou 
realizovány na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako lesní pozemek a na jednom 
pozemku vedeném jako trvalý travní porost. Lesní pozemky budou dočasně vyjmuty z plnění 
funkce lesa.

Kapacity terénních úprav záměru:
celková plocha pozemku 15 689 m2

vyrovnání a navýšení pozemku max. – 5,0 m v nejhlubším místě
celková navrhovaná plocha zemních úprav 3 583 m2

celková navrhovaná kubatura terénních 
úprav

4 065 m3, tj. cca 6 504 tun zeminy

Umístění záměru
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Hřibiny – Ledská, k.ú. Hřibiny, 
p.p.č. 124,125,127/1,3018 a 3019.

Charakter záměru
Předmětem záměru jsou terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. 
Hřibiny, jako revitalizace stávajícího stavu pozemků. Pozemky navazují na historickou skládku, 
která byla rekultivována. Údolní část pozemků bude vyrovnána zeminou o max. výšce 5,0 m. 
Následně budou pozemky vráceny k plnění funkce lesa a osázeny. Dotčená část pozemku 
3018 (trvalý travní porost) bude oseta travním semenem. K terénním úpravám bude použita 
zemina vytěžená při realizaci projektu Tůňový biotop Žampaška. 

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry
V době zpracování oznámení záměru nebylo známo, že by v obci Hřibiny-Ledská byly 
prováděny terénní úpravy pozemků. Dle údajů uvedených v Informačním systému Cenia 
nebyly v katastru obce Hřibiny - Ledská posuzovány záměry stejného charakteru.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru
Předmětem záměru jsou terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. 
Hřibiny, jako revitalizace stávajícího stavu pozemků. Pozemky navazují na historickou skládku, 
která byla rekultivována.
Zemina bude na plochu navážena nákladními automobily s kapacitou do 10 t s co nejnižším 
akustickým výkonem. Rozhrnutí v lokalitě bude realizováno traktoro - bagrem. Vzhledem 
k předpokládanému malému rozsahu použité techniky (1 bagr, 1 nákladní auto) 
se nepředpokládá významné navýšení hlučnosti v území. Demoliční činnosti nejsou vzhledem 
k charakteru záměru vyžadovány.

Oznamovatel 
Josef Vanický, Synkov 21, 516 01 Synkov Slemeno. 

Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení vlivů záměru a při výkladu právních 
předpisů:
Vlivy na obyvatelstvo
V rámci realizace dojde k navezení a rozvrstvení zeminy v lokalitě. Vliv záměru na veřejné
zdraví bude nulový.

Vlivy na ovzduší
V rámci realizace dojde k navezení a rozvrstvení zeminy v lokalitě. Vliv záměru na ovzduší 
a klima bude nulový až malý v závislosti na produkci emisí při dopravě a rozvrstvení zeminy.

Vlivy na hlukovou situaci 
V rámci realizace dojde k navezení a rozvrstvení zeminy v lokalitě. Vliv záměru na hlukovou
situaci bude nulový až malý v závislosti na hluk vznikající při dopravě a rozvrstvení zeminy.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. Záměr se nachází v CHOPAV 
Východočeská křída. Záměr nezasahuje do vodního toku či nádrže ani záplavového území. 
Veškeré dešťové vody budou odváděny stávajícím stavem, a to vsakem v místě dopadu. 
Záměrem nebude nakládáno s vodami, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů, nedojde 
k produkci znečištění vliv na povrchové a podzemní vody tak bude nulový.

Vlivy na půdu
Vlivem realizace záměru dojde k dočasnému vyjmutí pozemků z plnění funkce lesa a jejímu 
následnému navrácení. Bude dotčen pozemek trvalý travní porost s překrytím ornicí a osetím 
travním semenem. Vliv na půdu bude malý.

Vlivy na přírodní zdroje
Záměr je umístěn mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území. Záměr svou realizací 
nezpůsobí nadměrnou spotřebu surovin či zdrojů. Vlivy záměru na horninové prostředí 
a přírodní zdroje lze označit za nulový.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V místě záměru se nenacházejí zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Záměr nevytváří 
žádné významné vlivy na faunu, floru a ekosystémy. Záměr nevyžaduje kácení dřevin. Vliv 
na floru lze hodnotit jako nulový. Vliv na faunu lze hodnotit jako nulový.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Realizací záměru nedojde k narušení krajinného rázu. Dojde pouze k navýšení terénu 
v lokalitě a částečnému dorovnání terénu. Ke zmírnění dopadů záměru na krajinný ráz budou 
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terénní úpravy provedeny způsobem, které negativní vlivy minimalizuje – plynulý přechod 
terénních úprav do okolního terénu. Vliv záměru na krajinu a její ráz bude nulový.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Jak prokázalo vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, nedojde 
vlivem provozu záměru k významnějšímu zhoršení životního prostředí v jeho okolí. 
Nejvýznamnější vliv bude na půdy, neboť dojde k odnětí části pozemku z plnění funkce lesa. 
Vliv záměru se bude omezovat prakticky jen na nejbližší okolí záměru, ve větších 
vzdálenostech se neprojeví. Vlastní provoz záměru terénních úprav nebude negativně 
ovlivňovat širší okolní krajinu a nebude se projevovat v rámci velkoplošných dopadů na její 
ráz. Posuzovaný záměr nebude mít vliv na charakter zástavby stávajícího okolního území, 
není stavbou, která by mohla mít velkoplošný negativní vliv na stávající krajinu. Z hlediska 
ekologické únosnosti území je tato lokalita a její umístění do krajiny akceptovatelné. 
Ke zmírnění dopadů záměru na krajinný ráz budou terénní úpravy provedeny způsobem, které 
negativní vlivy minimalizuje – plynulý přechod terénních úprav do okolního terénu.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Záměr nebude mít negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva přesahujících 
státní hranice.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, 
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření 
krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií 
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, 
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného 
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů 
a dotčených územních samosprávných celků a na základě oznámení záměru. 

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví 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 III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, 
implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr „Terénní úpravy na parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“ bude 
posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský 
úřad. 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní 
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Terénní úpravy na 
parcele č. 124, 125, 127/1, 3018 a 3019 v k.ú. Hřibiny“ nebude posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA 
a doručuje veřejnou vyhláškou. 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a obec Hřibiny – Ledská jsou 
povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 
a vyrozumět o tom příslušný úřad.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 
písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží 
dotčená veřejnost v odvolání.



7

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost právo se odvolat, a to ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního 
prostředí prostřednictvím krajského úřadu.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí 

Královéhradecký kraj a obec Hřibiny – Ledská se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí 
na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté 
o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí 
vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK–19780/ZP/2020:

Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde 
2) Obec Hřibiny – Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny – Ledská

Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
    Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
4) Obecní úřad Hřibiny – Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny – Ledská

Oznamovatel:
Josef Vanický, Synkov 21, 516 01 Synkov Slemeno 

Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
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