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Pro:   

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 

Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 

Věc:  Připomínky k řízení Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění 
dokumentace - Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta Hradec Králové – Březhrad. 

Po prostudování biologického průzkumu – závěrečné zprávy f. Ekoex Jihlava (prosinec 2008) 
autorů RNDr. Milan Macháček a RNDr. Vladimír Faltys a dokumentace záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů – Logistický 
areál Thyssenkrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové – Březhrad (listopad – prosinec) zoologická 
část, lze konstatovat toto: 

1) Po prostudování doplněné závěrečné zprávy z prosince 2008 Ekoex Jihlava autorů RNDr. 
Milan Macháček a RNDr. Vladimír Faltys, pouze konstatujeme, že k floristickému průzkumu 
opět nemáme zásadních připomínek. Ač byl zoologický průzkum doplněn o několik málo 
nových údajů, nese se v naprosto stejném duchu se stejnými věcnými chybami jako předchozí 
(červen 2008) a proto k němu máme naprosto stejné připomínky, jako jsme uvedli v podání 
z 25.2.2009. Konstatujeme, že i doplněná zpráva z průzkumu je zejména po zoologické 
stránce nedostatečná, sami autoři si to oproti předchozí verzi zprávy z června 2008 zjevně 
uvědomují, a je tedy nutné provézt průzkum řádně, o což žádáme. Oproti autorům zprávy si 
myslíme, že je třeba průzkum provézt minimálně v rozsahu dalšího celoročního zkoumání a 
vzhledem k záběru skupin živočichů s pomocí více specialistů např. ve spolupráci s Muzeem 
Východních Čech. (rozsah a metodiku případně navrhneme).   

2) Protože zoologický průzkum trpí mnoha věcnými chybami viz naše předchozí připomínky 
(25.2.2009), nelze se ztotožnit s konstatováním v kapitole D.I.7. Vlivy na faunu v 
dokumentaci, že „Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že 
nebudou dotčena místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, 
včetně prostorů jejich reprodukce“. Záměr investora bude mí nejen na chráněné druhy, ale i 
na celkovou biotu místa jednoznačně destruktivní vliv a i navrhovaná kompenzační opatření a 
transfery jsou diskutabilní. Žádáme tedy, aby navrhovatelé opatření doložili účinnost svých 
návrhů a metodologie srovnáním s podobnými dlouhodobě úspěšnými příklady z jiných míst 
v ČR (podobné druhové spektrum cílových druhů, dlouhodobá úspěšnost transferu apod.).  

Požadujeme tedy, aby Krajský úřad Královéhradeckého kraje vzhledem k výše uvedeným 
hrubým nedostatkům, v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vrátil 
dokumentaci vlivů záměru „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec 
Králové - Březhrad“ na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování. 
 
Především je třeba realizovat důvěryhodný doložitelný zoologický průzkum, který se nebude 
opírat o fiktivní data a neexistující druhy, který bude proveden v celé sezóně a s použitím 
standardních (ověřitelných) vědeckých metod. 

S pozdravem  
 

1) EKOENTO – sdružení aplikované ekologie o.s. (Mgr. Tomáš Kopecký), Mánesova 712, Hradec Králové 
500 02, IČ: 26570025, tel: 604894897 email: kopido@seznam.cz 

2) ZO ČSOP JARO Jaroměř, (David Číp), Národní 83, Jaroměř 551 01, IČ: 67441076 
 

Pověřen předložením Mg. Tomáš Kopecký 


