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Ministerstvo životního prostředí 
pracoviště Hradec Králové 

        odbor výkonu státní správy VI. 
Resslova 1229/2a 
500 02 Hradec Králové 

 
 
 
 

   Horní Olešnice, Ždírnice 12.února 2012 
 
 
 
 
Věc:  Vyjádření k posudku zpracovanému Ing. Josefem Tomáškem, CSc. podle § 9 zákona
 č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na dokumentaci 
 EIA k záměru stanovení dobývacího prostoru Horní Olešnice II. 
 
Úvod:  
 První verze dokumentace EIA k záměru stanovení dobývacího prostoru Horní Olešnice 
II byla zpracována autorizovanou osobou RNDr. Petrem Petákem, CSc. v červenci 2009, a to 
značně nekvalitně. Příslušným úřadem - Ministerstvem životního prostředí, bylo provedeno 
zjišťovací řízení, ve kterém byl vznesen požadavek na doplnění dokumentace. 
 
 První doplněk dokumentace s vypořádáním došlých připomínek byl zpracován RNDr. 
Petrem Petákem, CSc. v prosinci 2009. Na základě došlých připomínek k 1. doplňku požadoval 
příslušný úřad další doplnění dokumentace. 
 
  Druhý doplněk, byl následně vypracován Ing. Hanou Peškovou ve spolupráci s RNDr. 
Petrem Petákem, CSc. v červenci 2010. Po projednání druhého doplňku byla celá 
dokumentace postoupena zpracovateli posudku Ing. J. Tomáškovi, CSc, který vznesl požadavek 
na vypořádání všech připomínek a aktualizaci celé dokumentace. 
 
 Přepracovaná (již třetí verze) dokumentace byla předložena příslušnému úřadu v září 
2011. Autory přepracované dokumentace jsou oprávněné osoby Ing. Hana Pešková a RNDr. 
Petr Peták, CSc . 
 
Občanské sdružení Pod Rovněmi spolu s obcí Horní Olešnice podalo opakovaně připomínky a 
to i k této 3. verzi v říjnu 2011, ty nebyly opět řádně vypořádány. 
 
K posudku Ing. J. Tomáška:  
 

1. Trváme na tom, že v postupně aktualizované dokumentaci EIA, na rozdíl od posudku, 
nebyly řádně vypořádány všechny průběžně vznesené připomínky. 
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2. Studie, které Ing. J. Tomášek požadoval aktualizovat, nebyly aktualizovány v souladu 
s jeho vlastním požadavkem, proto vyjadřujeme údiv, že zpracovatel posudku se již nově 
kvalitou zpracování i výstupy těchto studií nezabýval, jinak by nemohl přehlédnout věcné 
chyby uvedené v těchto studiích a nemohl by navrhnout souhlasné stanovisko se 
záměrem. 
 

3. Zpracovatel (a jím pověřené osoby) sice provedly návštěvu lokality na podzim 2011, ale 
mimo vegetační sezónu, tj. v období zcela nevhodném pro posouzení správnosti výstupů 
biologického průzkumu. 
 

4. Zpracovatel posudku se domnívá, že všechny připomínky občanského sdružení Pod 
Rovněmi již byly dříve diskutovány. To je sice pravda, ale vznesené připomínky nebyly 
většinou akceptovány a řešeny, takže jsme stále na začátku. 
 

5. To, že zpracovatel posudku vůbec nerespektuje urbanistickou studii obce Horní 
Olešnice, jako jednoho z územně plánovacích podkladů pro rozhodování v území, ve 
které je lokalita těžby navrhována jako rekreační a odpočinkové místo pro místní 
obyvatele obce i návštěvníky (veřejná infrastruktura) a navrhuje souhlasné stanovisko se 
stanovením dobývacího prostoru, považujeme za výsměch místním obyvatelům i platné 
legislativě. 
 

6. Jak správně zpracovatel posudku uvádí, je souhlasné stanovisko k záměru těžby 
podmíněno další řadou opatření a výjimek ze zákonů. 
 
 Občanské sdružení vyjadřuje údiv nad tím, že zpracovatel posudku i orgány státní 
správy hledají řešení, jak vyhovět ekonomickým zájmům úzké skupiny podnikatelů i přes 
to, že těžba výrazně negativně zasáhne do chráněných a ohrožených částí přírody, 
poškodí krajinný ráz, půdní profil, naruší vodní režim, čistotu ovzduší, ovlivní pohodu 
bydlení i zdraví obyvatel. 
 
Proč je v tomto případě dávána přednost zájmům jednotlivců nad veřejnými zájmy široké 
skupiny obyvatel i nad zájmy celospolečenskými?? 
 
Proč je dáván návod, o které výjimky je třeba zažádat, kam přestěhovat živé organismy, 
jak zúžit ochranná pásma?? 
 
Proč nelze jednoznačně říci – těžba by porušovala platné zákony, proto nelze!!! 

 
Závěr:  
 Se souhlasným stanoviskem Ing. J. Tomáška občanské sdružení Pod Rovněmi zásadně 
nesouhlasí a trvá striktně na řádném vypořádání všech svých předešlých připomínek a 
argumentů a na přehodnocení souhlasného stanoviska.   

 
 
 
        Za výbor občanského sdružení 

        „Pod Rovněmi“ 
                        Ing. Jaroslav Fingr 


