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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení k záměru „Rekultivace povrchové těžby písníku v obci Hořičky“
zařazeného v kategorii II, bodu 10.1, přílohy č. 1 zákona
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení
podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Rekultivace povrchové těžby písníku v obci Hořičky“
podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Hořičky a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že
veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je
podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
– a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Královéhradeckého kraje.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Na těchto internetových
stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické
úřední desce.
Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906,
p. Černošek, tel. 495 817 188.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Rekultivace spočívá v terénních úpravách, kdy bude plocha písníku zasypána a upravena
do dvou výškových úrovní (teras), nové svahování navážek je 1:2 – 1:3., aby navazovala
na okolní terén. Rekultivace bude provozována jako zařízení k nakládání s odpady dle § 14
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
Zavezení bude provedeno nekontaminovanou zeminou z drobných staveb v okolí (kód odpadu
20 02 02 zemina a kameny) a následně dojde překrytí ornicí a zatravnění. Navážený materiál
bude při návozu zkontrolován, zvážen, průběžně hutněn. Předpokládá se uložení cca 16000 m3
ulehlé zeminy, tj. cca 20000 m3 nakypřené zeminy. Po upravení násypů do konečné figury
bude celá plocha obsypána cca 30 cm podorničím a následně min. tl. ornice 20 cm. Celá
plocha bude poté zatravněna. Po ukončení rekultivace bude areál ponechán, aby přirozeně
ulehl.
Celý areál bude oplocen. Pro dovoz a odvoz materiálu bude použita stávající komunikace,
která bude upravena hutněnou štěrkodrtí, v dolní úrovni prodloužena o 88 m. Oplocení celého
areálu bude nové, z potahovaného pletiva a potahovaných ocel. sloupků, výška 1,5 m,
dl. 526 m, s dvěma vjezdovými bránami jednoduché trubkové konstrukce s výplní z poplast.
pletiva, š. 7 m.
Rekultivace se zahájí vykácením náletové zeleně a prodloužením komunikace. Poté se začne
zavážet celá plocha, od nejnižšího bodu, po hutněných vrstvách, nejprve do výšky dolní
lavice. Poté bude pokračovat zavážení, aby se doplnila figura horní lavice a vyrovnal terén
dopravního koridoru v horní úrovni u místní komunikace do Kalousova. V této fázi již také
na vrchu dolní lavice proběhne dočasná skládka podorničí a ornice, která bude v závěru
použita na dokončení rekultivace ploch. Celková potřeba podorničí je 3250 m3 a ornice
2165 m3. Ornice i podorničí bude také postupně získávána z přebytků drobných staveb
v okolí, stejně jako celý objem zavážky.
Rekultivace lomu nebude mít trvalou obsluhu, předpokládaná pracovní doba je v pracovní dny
od 7 hod do 18 hod a v sobotu od 8 hod do 12 hod, vždy pouze na telefonickou výzvu
dodavatele zeminy.
Záměr je umístěn v obci Hořičky, k.ú. Hořičky, na pozemcích č. 88/1, 88/2, 453, 86/1, 444/2.
Oznamovatelem záměru je Obec Hořičky, Hořičky 4, 552 05 Hořičky (IČ 00272671).

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
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Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona
Rozdělovník k čj.: KUKHK-23193/ZP/2016
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Hořičky, Hořičky 4, 552 05 Hořičky
Dotčené správní úřady:
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) Obecní úřad obce Hořičky, Hořičky 4, 552 05 Hořičky (bez oznámení)
4) Městský úřad Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
5) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
6) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142,
500 02 Hradec Králové
Oznamovatel:
Obec Hořičky, zastoupená společností Elion HK s.r.o., V Lukách 446/2, 507 41 Hradec
Králové (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – na základě
požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)

3

