V Hradci Králové dne 4. 2. 2013
Č.j.:141/550/13-Hd
7350/ENV/13
Dle rozdělovníku

Výzva k doplnění žádosti
Ministerstvo životního prostředí v řízení vedeném ve věci žádosti společnosti
Basgas Energia Czech, s.r.o., se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, o
stanovení průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a
hořlavého zemního plynu na ploše 281,14 km2 vyzývá podle ustanovení §
45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), s odkazem na ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
v platném znění (dále jen „zákon EIA“) žadatele k předložení závěru
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona EIA, za
předpokladu, že závěr zjišťovacího řízení bude znít, že záměr není
nutné posuzovat podle zákona EIA. V případě, že závěr zjišťovacího
řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona EIA bude znít, že záměr je
nutné dále posuzovat podle zákona EIA, pak je nezbytné předložit
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
ve smyslu ustanovení § 10 zákona EIA.

Usnesení o stanovení lhůty k provedení úkonu – odstranění
nedostatků žádosti
Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 39 odst. 1 správního
řádu určuje žadateli lhůtu pro doplnění žádosti ve smyslu výše uvedené
výzvy do 31. ledna 2014.
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu bude řízení o žádosti
zastaveno, pokud žadatel v určené lhůtě nedoplní žádost o podklady
uvedené ve výzvě k odstranění nedostatků žádosti.

Usnesení o přerušení řízení
Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu, v platném znění, přerušuje správní řízení vedené o žádosti
společnosti Basgas Energia Czech, s.r.o. ve věci Stanovení průzkumného
území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu
vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve. Řízení je
přerušeno z důvodu výzvy k odstranění nedostatku žádosti, tj. výzvy
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k předložení závěru zjišťovacího řízení, případně, vyplyne-li ze závěru
zjišťovacího řízení nezbytnost provedení posuzování vlivů záměru na životní
prostředí, k předložení stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí. Řízení se přerušuje na dobu potřebnou k provedení
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona EIA za předpokladu, že
závěr zjišťovacího řízení bude znít, že záměr není nutné posuzovat podle
zákona EIA. V případě, že závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7
zákona EIA bude znít, že záměr je nutné dále posuzovat podle zákona EIA,
pak se řízení přerušuje i na dobu nezbytnou k provedení procesu
posuzování vlivů záměru Stanovení průzkumného území Trutnovsko pro
vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu vázaného na
paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve na životní prostředí ve smyslu
ustanovení § 10 zákona EIA.

Odůvodnění
Společnost Basgas Energia Czech s.r.o., se sídlem Jugoslávská 620/29,
Praha 2, zastoupená společností G E T s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a,
Praha 2 (dále jen „žadatel“), podala dne 11. 4. 2011 u Ministerstva
životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI, žádost o stanovení
průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého
zemního plynu vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve.
Ministerstvo v souladu s ustanovením § 4d odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, v platném znění, oznámilo příjem žádosti o stanovení
průzkumného území v Úředním věstníku Evropské unie. Dopisem
ministerstva ze dne 18. 10. 2011 byla k žádosti vyžádána stanoviska od 56
obcí a 9 dotčených správních orgánů. Po vyhodnocení všech podkladů bylo
následně dne 9. 12. 2012 vydáno rozhodnutí, kterým bylo požadovaní
průzkumné území stanoveno.
Proti tomuto rozhodnutí byl ze strany 19 měst a obcí podán rozklad. O
rozkladu rozhodl ministr životního prostředí s přihlédnutím k návrhu
rozkladové komise dne 13. 4. 2012 tak, že rozhodnutí ze dne 9. 12. 2011
zrušil a věc vrátil odboru výkonu státní správy k novému projednání a
rozhodnutí. V pokračujícím řízení byl žadatel vyzván k doplnění podání, a to
o popis metody průzkumu a následného využití. Upravená žádost byla
doručena ministerstvu dne 31. 7. 2012.
K pokračujícímu řízení se vyjádřil Krajský úřad Královéhradeckého kraje
dopisem č.j.: 13671/ZP/2012 ze dne 5. 9. 2012, kde v části I. stanoviska,
Ochrana přírody a krajiny, uvedl, že, cit.: „V navrženém průzkumném území
se nacházejí zcela nebo části své plochy 3 evropsky významné lokality (dále
jen “EVL”): Hrádeček (kód lokality CZ0520020), Žaltman (kód lokality
CZ0520511), Kamenná (kód lokality CZ0520008). Z toho důvodu je
nezbytné, aby pro II. a III. fázi průzkumných prací (specifikovaných v textu
níže a v předložené žádosti), tak i pro každou další fázi průzkumu či příprav
těžby v území (t.j. zejména pro veškeré geofyzikální práce a provádění
vertikálních průzkumných či jiných vrtů) – bylo vyžádáno samostatné
stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 45i cit. zákona.“
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V další výzvě k doplnění žádosti (ze dne 27. 9. 2012) proto ministerstvo
vyzvalo žadatele mj. i k předložení stanoviska orgánu ochrany přírody podle
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody.
Na základě této výzvy žadatel předložil dne 28. 1. 2013 stanovisko
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j.: 20305/ZP/2012-Nj,Ce ze
dne 9. 1. 2013. V tomto vyjádření orgán ochrany přírody uvádí, cit.:
„Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ust. § 45i
odst. 1 zákona stanovisko, kterým nevylučuje významný vliv záměru:
Stanovení PÚ Trutnovsko v rozsahu dle dokumentace zpracované
společností Basgas Energia Czech s.r.o. pod názvem: Žádost o
stanovení průzkumného území dle zák. ČNR č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, v platném znění. Zúžení a doplnění žádosti o
stanovení PÚ Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého
zemního plynu vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské
pánve“ (oznamovatel Basgas Energia Czech s.r.o., zpracované pod
zak. Č. 10/097 v červenci 2012) na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality (uvedené v nařízení
vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu), a to konkrétně na evropsky
významné lokality Hrádeček (kód lokality CZ0520020), Žaltman
(kód lokality CZ0520511) a Kamenná (kód lokality CZ0520008).“
Podle ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody: „jestliže orgán
ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle §
45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem
posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů“.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm.e) zákona EIA, cit.: „předmětem
posuzování podle tohoto zákona jsou stavby, činnosti a technologie, které
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního
právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby,
činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení“.
Z uvedeného je zřejmé, že pokud příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil
významný vliv záměru Stanovení PÚ Trutnovsko pro vyhledávací průzkum
ropy a hořlavého zemního plynu, pak je nezbytné záměr posoudit podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to nejméně ve zjišťovacím
řízení. Pro rozhodnutí ve věci stanovení PÚ Trutnovsko je závěr zjišťovacího
řízení nezbytným podkladem pro rozhodnutí a případně, podle výsledku
zjišťovacího řízení, může být nutným podkladem pro rozhodnutí i stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Proto ministerstvo
přerušilo vedené správní řízení do doby ukončení zjišťovacího řízení, ale
v případě, kdy tak vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení, řízení bude
přerušeno až do vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení, popř. celého procesu
posouzení ve smyslu zákona EIA je dle ustanovení § 22 písm. a) zákona EIA
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje /zajišťují posuzování záměrů
uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn a záměrů uvedených v §
4 odst. 1 písm. d) a e)/.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že žadatel v průběhu řízení
neuvádí o záměru konzistentní informace, v některých podrobnostech pak
nelze určit platný obsah záměru:
Žadatel dopisem ze dne 20. 9. 2012, adresovaným odboru výkonu státní
správy VI Ministerstva životního prostředí, informoval, že zužuje podanou
žádost v tom smyslu, že průzkum již neobsahuje realizaci intenzifikačních
metod (hydraulického štěpení hornin) zájmového intervalu průzkumného
vrtu, a uvádí, že ve III. fázi průzkumu se předpokládá provedení
vertikálního jádrového vrtu. Následně dne 11. 12. 2012 a dne 14. 12. 2012,
jak vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j.:
20305/ZP/2012-Nj,Ce ze dne 9. 1. 2013, předložil žadatel orgánu ochrany
přírody k posouzení dokumentaci pod názvem „Žádost o stanovení
průzkumného území dle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích, v platném znění. Zúžení a doplnění žádosti o stanovení PÚ
Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu
vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve“ (oznamovatel
Basgas Energia Czech, s.r.o., zpracované pod zak. Č. 10/097 v červenci
2012). V tomto podkladu se ovšem uvádí, že „v případě pozitivních výsledků
bude v tomto vrtu vybrán nejperspektivnější interval, jehož produktivita
bude ověřena intenzifikační metodou hydraulického štěpení tak, aby byly
zjištěny základní jakostní parametry ložiska, nutné pro kvalifikovaný návrh
podmínek využitelnosti, jejich schválení ministerstvem a následný výpočet
vyhledaných zásob.“
V podkladu „Doplněná žádost o stanovení PÚ Trutnovsko pro vyhledávací
průzkum ropy a zemního plynu“ z ledna 2013, který žadatel předložil dne
28. 1. 2013 spolu s vyjádřením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
ze dne 9. 1. 2013, se opět uvádí, že ve III. fázi průzkumu se předpokládá
realizace vertikálního jádrového vrtu.
Ministerstvo životního prostředí pro stanovení rozsahu posouzení záměru
podle zákona EIA upozorňuje na povinnost danou ustanovením § 4a odst. 6
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění,:
„Ministerstvo žádost o stanovení průzkumného území dále zamítne zejména
v případě ….. pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu
a následném využití výhradního ložiska.“ V současné době žadatel uvádí, že
předpokládané technické řešení vlastní těžby je založeno na intenzifikaci
horizontální části vrtů zkapalněným LPG plynem (propanem). S užitím této
metody nejsou dosud v České republice žádné zkušenosti.
Ministerstvo dále přezkoumalo doplnění žádosti podané dne 28. 1. 2013
v části doplnění zákresu a výčtu ochranných pásem vodních zdrojů případně
přírodních léčivých zdrojů a dospělo ke zjištění, že výčet ochranných pásem
vodních zdrojů není úplný. Vzhledem k tomu, že žadatel byl již vyzván
k předložení tohoto nezbytného podkladu, ministerstvo pouze upozorňuje na
zjištěné vady a uvádí, že tento podklad je třeba uvést do souladu se
skutečností. Nebude-li výčet ochranných pásem vodních zdrojů doplněn a
předložen ministerstvu ani do ukončení procesu posuzování vlivů realizace
záměru na životní prostředí, bude řízení zastaveno podle ustanovení § 66
odst. 1 písm. c) správního řádu, jak je uvedeno v odůvodnění usnesení
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Ministerstva životního prostředí č.j.: 1147/550/12-Hd, 82307/ENV/12 ze
dne 27. 9. 2012.
Lhůta pro doplnění žádosti byla stanovena do 31. ledna 2014. Po dobu
přerušení řízení lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží.
Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo
řízení přerušeno (ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu). Pokud by se
stanovená lhůta ukázala jako nedostatečná, může žadatel požádat o
přiměřené prodloužení této lhůty (ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu).

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 152 odst. 1 a § 76 odst. 5
správního řádu podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení. Rozklad se
podává u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI,
Resslova 1229/2a, Hradec Králové 2, 500 02. Podle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu rozklad nemá odkladný účinek.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1) Basgas Energia Czech, s.r.o., Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2,
prostřednictvím zástupce
GET s.r.o. Praha, Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2
2) Město Červený Kostelec, Náměstí TGM 120, 549 41
3) Obec Horní Radechová, č.p. 196, 549 46
4) Obec Kramolna, č.p. 172, 547 01 Náchod
5) Obec Zábrodí, č.p. 35, 549 41
6) Obec Batňovice, č.p. 4, 542 37
7) Obec Čermná, č.p. 40, 543 77
8) Obec Hajnice, č.p. 109, 544 66
9) Obec Havlovice, č.p. 146, 542 38

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Obec Chotěvice, č.p. 275, 543 76
Obec Chvaleč, č.p. 231, 542 11
Obec Libňatov, č.p. 148, 542 36
Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34
Obec Maršov u Úpice, č.p. 34, 542 32
Obec Mladé Buky, č.p. 186, 542 23
Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42
Obec Radvanice, č.p. 160, 542 12
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33
Obec Staré Buky, č.p. 50, 542 43
Obec Suchovršice, č.p. 122, 542 32
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16
Město Úpice, Pod městem 624, 542 32
Obec Velké Svatoňovice, č.p. 68, 542 35
Obec Vítězná, č.p. 123, 544 62
Obec Vlčice, č.p. 201, 542 41
Obec Zlatá Olešnice, č.p. 145, 541 01 Trutnov

Na vědomí:
1) MŽP Praha, odbor geologie
2) MŽP Praha, odbor posuzování vlivů a integrované prevence
3) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
4) Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské
nám. 165, 541 16 Trutnov
5) Městský úřad Trutnov, odbor výstavby a územního plánování,
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
6) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo
nám. 40, 547 01Náchod
7) Městský úřad Náchod. odbor výstavby a územního plánování,
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
8) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00
Brno
9) Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
Smíchov
10)
KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí,
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
11)KÚ Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec
Králové
12)Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a
stavebnictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
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