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VYJÁDŘENÍ 
 

Městskému úřadu Přelouč, Stavebnímu odboru, jako úřadu územního plánování příslušného podle § 6 

odst. 1 písm. h) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen 

„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, podala dne 27.7.2018 žádost o vyjádření podle zákona č. 

100/2001 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí společnost: 

EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou č.p. 305/5, Kukleny, 503 11  Hradec Králové 15 

ve věci záměru: 

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků 
na pozemcích v katastrálním území Lohenice u Přelouče. 

Stavební odbor k výše uvedenému záměru, ve smyslu § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  

s d ě l u j e: 

Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků“ znamená stanovení 

dobývacího prostoru v ploše 127,19 ha, následná těžba v části stanoveného dobývacího prostoru o 

celkové výměře 62 ha s plánovaným množstvím 290 000 tun/rok. 

Posouzení záměru z hlediska územně plánovací dokumentace: 

Pozemky vymezené pro těžbu v k.ú. Lohenice u Přelouče se podle platného územního plánu nacházejí v 

nezastavěném území, v ploše NL – plochy lesní. Jde o plochy určené k plnění funkcí lesa.  

Přípustné využití:   

− stavby a zařízení lesního hospodářství; 

− související dopravní a technická infrastruktura; 

− cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, hipostezky, stavby pro turistiku (např. odpočinková a 

informační místa); 

− v lesech se zvýšenou rekreační funkcí je možné umístit sportovní a rekreační zařízení využívající 

přírodní prostředí (např. dětská hřiště, přístřešky, informační tabule, doprovodný mobiliář apod.) 

Nepřípustné využití: 

− stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 



Č.j. MUPC  14719/2018 str. 2 

 
Celé území se nachází v oblasti chráněného ložiskového území. Dle textové části územního plánu je 

v kapitole E.6 konstatováno, že územním plánem nejsou dobývací prostory stanoveny. 

 

Na základě výše uvedeného úřad územního plánování konstatuje, že předložený záměr „Stanovení 
dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků“ na pozemcích v k. ú. Lohenice u 
Přelouče je v rozporu s Územním plánem Přelouč. 

 

Poučení: 

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů. 

 

 

 

 

 

Lubomír Novotný 

vedoucí odboru 
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