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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 69057/2021/OŽPZ/PP
Spisová značka: SpKrÚ 60229/2021/OŽPZ/15
Vyřizuje:
Ing. Petra Pírková
Telefon:
466 026 344
E-mail:
petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:
Datum:

Dle rozdělovníku

14.09.2021

Posuzování vlivů na životní prostředí – vrácení dokumentace
Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), zajišťuje posuzování vlivů záměru na
životní prostředí.
Příslušný úřad obdržel dne 2. 8. 2021 podle § 6 odst. 3 zákona dokumentaci vlivů záměru
„Rozšíření DP Dolany u Pardubic – pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku,
II. etapa“ na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“),
oznamovatele, realma-pískovna dolany s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín, IČO 440 05 156 (dále
„oznamovatel“).
Příslušný úřad zaslal informaci o dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o dokumentaci podle ust. § 16
zákona. Informace o dokumentaci byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne
11. 8. 2021 a byl podle ust. § 6 odst. 5 zákona stanoven termín 9. 9. 2021 pro možnost veřejnosti,
dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Dokumentace byla zveřejněna 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 PAK915.
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci příslušný úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrací
dokumentaci záměru
Rozšíření DP Dolany u Pardubic – pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku,
II. etapa
oznamovateli k přepracování, jedná se zejména o následující:
1. Doplnit dokumentaci o vyhodnocení předpokládaných dopadů záměru na sousední lesní
pozemky a zejména na lesní porosty, a to z hlediska případného ohrožení stability těchto
porostů, nebezpečí zvýšeného vlivu biotických a abiotických činitelů na lesní porosty, apod.
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2. Konkretizovat doporučené opatření vyplývající z hodnocení vlivů na les v kap. D.IV
dokumentace – „Prověřit možnost zachování kvalitní doubravy při východním až JV okraji
paseky při hranici porostních skupin 3Bb0 a 3C11/6.“
3. Dokumentaci doplnit o navržený časový harmonogram postupu těžby a potřeby
odlesňování, včetně termínu pro provedení náhradního zalesnění na ploše K3.
4. Provést po dobu alespoň jedné vegetační sezony biologický průzkum i na plochách, které
jsou určeny k náhradnímu zalesnění.
Zpracovatel dokumentace vypořádá všechny relevantní připomínky obsažené v obdržených
vyjádřeních a pro přehlednost je sumarizuje v úvodu přepracované dokumentace.
Přepracovaná dokumentace bude předložena příslušnému úřadu v tištěné podobě v počtu 1 ks
a 1 ks v elektronické podobě (nejlépe na CD).
Obec Dolany a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní podle
ust. § 16 zákona informace o vrácení dokumentace na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Obec Dolany žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (ust.
§ 16 odst. 2 zákona).

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Kučera
vedoucí oddělení integrované prevence

Příloha: (pouze oznamovatel)
Obdržená vyjádření:
1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 18. 8. 2021
pod čj. ČIŽP/45/2021/5298
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 7. 9. 2021
pod čj. KrÚ 62308/2021/OŽPZ/PP
3. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí ze dne 26. 8. 2021 pod
čj. OŽP/84246/21/LO
4. Město Lázně Bohdaneč ze dne 9. 9. 2021 pod čj. MULB/03968/2021/OSMRM/Mbi
5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Pardubice ze dne 24. 8. 2021 pod čj. KHSPA 15294/2021/HOK-Pce
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického ze dne
23. 8. 2021 pod čj. SBS 33181/2021/OBÚ-09/1
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Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. realma-pískovna dolany s.r.o.
Dotčené územní samosprávné celky:
2.

Obec Dolany

3.

Pardubický kraj

Dotčené orgány:
4.

Obecní úřad Dolany

5.

Městský úřad Lázně Bohdaneč

6.

Magistrát města Pardubic

7.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

8.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Pardubice

9.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
11. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
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