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Horní Olešnice, Ždírnice 26.října 2013
Věc: K Rozhodnutí KÚ HK čj.11753/ZP/2012-Nj-7 ze dne 8.8.2012 a
Rozhodnutí MŽP čj.1145/55012-He 82291/ENV/12 ze dne 7.1.2013
Dne 26.9.2008 podalo Občanské sdružení Pod Rovněmi Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, návrh na
vyhlášení přírodní památky Ždírnický potok v k.ú. Borovnice u Staré Paky,
Borovnička, Horní Olešnice a Zadní Ždírnice. Hlavním motivem ochrany byl přirozeně
meandrující tok Ždírnického potoka s břehovými porosty, přilehlou potoční nivou
s mezofilními a podmáčenými loukami a prameništi a částečně i lesními porosty
s výskytem chráněných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V území
navrhovaném k ochraně byl zjištěn výskyt minimálně 26 druhů obratlovců a 4 druhy
cévnatých rostlin, které jsou zákonem chráněny. Území je součást ÚSES a obsahuje
zde 3 VKP „ex lege“.
Na podkladě našeho návrhu CHÚ provedli pracovníci Agentury ochrany
přírody a krajiny, pracoviště Hradec Králové, terénní průzkum a vydali dne
12.11.2009 odborné stanovisko, ve kterém doporučují registraci celé nivy
Ždírnického potoka alespoň jako VKP dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb.
V návaznosti na odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
jsme tedy požádali dne 8.1.2010 Krajský úřad v Hradci Králové o zaregistrování
celého území jako významného krajinného prvku. Do dnešního dne (za období delší
než 3,5 roku!) jsme neobdrželi na náš návrh odpověď a k registraci významného
krajinného prvku doposud nedošlo!
Navíc je přes naše opakované protesty v tomto biologicky i ochranářsky
hodnotném území navrhována těžba granátů, jejímž důsledkem bude devastace
celého území a zánik lokalit řady chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. V
dokumentaci EIA, vypracované k záměru těžby, jsme shledali věcné chyby a další
závažné nedostatky (zejména pak v zoologické části).
V návaznosti na Rozhodnutí KÚ HK čj.11753/ZP/2012-Nj-7 ze dne 8.8.2012 a
Rozhodnutí MŽP čj.1145/55012-He 82291/ENV/12 ze dne 7.1.2013 jsme po
předchozích špatných zkušenostech požádali odd. zoologie obratlovců, katedry
zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, o provedení nezávislého
průzkumu v r. 2013.
Jeho výsledky vám zasíláme k vašemu využití a k porovnání s jinými
průzkumy.

Zdůrazňujeme, že v území byl mj. potvrzen (a doložen) výskyt ohrožené
mihule potoční (Lampetra planeri), kterou dokumentace EIA ani posudek AOPK ČR
z roku 2009 nezmiňují (námi je již tento druh přímo v lokalitě těžby udáván od r.
2004!!!).
Tento kriticky ohrožený druh je zároveň chráněn i v rámci celé Evropské unie
a jeho existence ve Ždírnickém potoce je plánovanou těžbou ohrožena.
Opětovně se ptáme, proč za celé dlouhé období 10 let, kdy je znám záměr
těžby pyropů i existence výskytu v průzkumech uváděných ohrožených druhů,
orgány ochrany přírody doposud neučinily nic na jejich ochranu, přestože je to jejich
zákonná povinnost.
Žádáme proto o urgentní prověření celé záležitosti a o odpověď v zákonné
lhůtě.
V případě potřeby Vám zašleme veškerou další dokumentaci potřebnou
k předmětnému území.
S pozdravem
Za výbor občanského sdružení
Pod Rovněmi
Ing. Jaroslav Fingr

Přílohy:
Průvodní dopis
Zoologický průzkum lokality

Vyhotoveno v 7 výtiscích pro:
1.Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
2.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ústřední pracoviště
3.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Hradec Králové
4.Česká inspekce životního prostředí, pracoviště Hradec Králové
5,6.MŽP (Praha a Hradec Králové)
7. Obecní úřad Horní Olešnice – zasláno elektronicky na vědomí

