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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

ČIŽP OI

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát

ČR

Česká republika

EIA

Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

KÚ

krajský úřad

MSK

Moravskoslezský kraj

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

PHM

pohonné hmoty

PM10

Particulate Matter (prašný aerosol, polétavý prach do velikosti částic 10 μm)

PUPFL

pozemek určený k plnění funkce lesa

SO

stavební objekt

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽP

životní prostředí
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína
Kapacita (rozsah) záměru:
Náplní záměru jsou vodohospodářské úpravy, soustředěné na Hlučínské jezero a jeho
bezprostřední okolí o ploše cca 130 ha tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz vodního
díla. Současně budou realizována protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na
vodním toku Opavě budou rekonstruovány protipovodňové ochranné hráze podél
Hlučínského jezera v délce cca 3,5 km v případě pravobřežní hráze a cca 2,5 km u levobřežní
hráze. Práce budou pokračovat opravou zhruba půlkilometrového úseku čelní hráze
Hlučínského jezera. V rámci této etapy budou odstraněny nánosy z koryta řeky Opavy
v kilometrovém úseku od jezu Děhylov dále po proudu v celkovém objemu cca 13 800 m3.
Dále dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury a obnově zeleně v severním
a východním zázemí jezera, kde se bude jednat o práce na ploše cca 100 ha. Z infrastruktury,
kromě rekonstrukce a výstavby přístupových komunikací, silničního mostu spojujícího
Jilešovice - Kozmice a vybudování/rekonstrukce sítí, zde budou nejvýznamnějším prvkem
parkoviště o celkové kapacitě cca 2 000 osobních aut.
Umístění záměru:
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Hlučín, Dobroslavice, Kozmice, Děhylov, Háj ve Slezsku (místní část
Jilešovice)

Katastrální území:

Hlučín (639711), Dobroslavice (627437), Kozmice (671878), Děhylov
(625418), Jilešovice (660035)

Obchodní firma oznamovatele:
Město Hlučín
IČ oznamovatele:
00300063
Sídlo oznamovatele:
Mírové nám. 24/23, 748 01 Hlučín
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje veškeré požadované údaje. Ze strany zpracovatelů posudku bez
připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Pro hodnocený záměr bylo v dubnu 2010 zpracováno oznámení záměru v rozsahu dle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon).
V závěru zjišťovacího řízení bylo uvedeno, že záměr bude dále posuzován.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována
v červnu 2011 v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a z tohoto
pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona. Dokumentace byla zpracována
oprávněnou osobou Ing. Pavlem Veselým, osvědčení odborné způsobilosti č.j.
12806/1491/OPVŽP/94.
Oznamovatelem záměru je město Hlučín, investorem a objednatelem dokumentace EIA je
Ministerstvo financí ČR.
V této části posudku je hodnocena úplnost dokumentace po stránce odborné i formální:
Z formálního hlediska obsahuje text v několika případech neshodu podmětu s přísudkem
(např. „...bude realizována opatření“ na str. 10) nebo zde chybí část věty (např. „...bude
vzdušní svah ohumusován a oset. cyklostezky.“ na str. 16). V kapitolách B.II.1 a D.I.5. je
chybně užita zkratka PUFL, správně má být PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa),
akronym není vysvětlen v textu ani v seznamu použitých zkratek což platí i v případě dalších
užitých zkratek např. EVL, ÚSES, IGP, PR, VKP, ORP, ČGS.
V úvodní části dokumentace jsou přehledně vypořádány připomínky vzešlé ze zjišťovacího
řízení. Kopie závěru zjišťovacího řízení a vyjádření dotčených úřadů, které se k oznámení
vyjádřily, nejsou součástí příloh dokumentace. Zákon to však nevyžaduje a připomínky
jednotlivých orgánů i veřejnosti jsou doslovně přepsány.
Autoři dokumentace reagovali na všechny připomínky vznesené k oznámení. V následných
vyjádřeních dotčených úřadů k dokumentaci jsou však v některých případech stejné
připomínky znovu uvedeny, příp. jsou v nich požadovaná doplnění více konkretizována.
Část A – Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným způsobem.
Část B – V kapitole B.II.1 „Půda“ chybí informace, že pro realizaci záměru je potřeba řízení
k trvalému, resp. dočasnému záboru jednotlivých pozemků. V dokumentaci chybí seznam
dotčených parcel s uvedením jejich výměry, vlastnických vztahů a informace o způsobu
ochrany pozemků a navrženém záboru.
Bilance produkce odpadní vody a jejich kvalita není v kapitole B.III.2 „Odpadní vody“
hodnocena, zpracování podrobnějších informací se předpokládá v dalším stupni zpracování
projektové dokumentace.
V kapitole B.III.3 „Odpady“ není v tabulce č. 5 u odpadu kat.č. 17 03 01 Asfaltové směsi
obsahující dehet (nebezpečný odpad) uvedeno předpokládané množství bez bližšího
vysvětlení.
Ostatní kapitoly této části jsou z hlediska úplnosti zpracovány v požadovaném rozsahu
a struktuře informací.
Část C – Kapitoly jsou zpracovány v souladu s požadavky přílohy č. 4, v dostatečném
rozsahu a obsahují všechny důležité informace a údaje ve vztahu k navrženému záměru,
včetně shrnutí informací obsažených v biologickém a naturovém hodnocení, které tvoří
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přílohy dokumentace. Kapitola C.III „Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného
zatížení území“ dle přílohy č. 4 je v dokumentaci uvedena jako součást kapitoly C.II
(C II.11).
Část D – V kapitole D.I.5 chybí popis vlivů na půdu díky jejich dočasnému či trvalému
záboru. Kapitola D.III „Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech“ je pojata velmi stručně (2 krátké odstavce), chybí zde rozčlenění na
rizika při výstavbě, při provozu a příp. po překročení doby životnosti posuzovaného záměru.
V kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ chybí ve fázi přípravy provést dočasný
resp. trvalý zábor půdy ze ZPF. Kapitola D.VI „Charakteristika nedostatků ve znalostech a
neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace“ dle přílohy č. 4 je v dokumentaci
uvedena jako součást kapitoly D.V (D.V.3) a nejsou zde zahrnuty nejistoty hodnocení
v příslušných odborných studiích, které jsou součástí příloh dokumentace.
Zbývající kapitoly této části jsou zpracovány adekvátním způsobem.
Část E – text je zde velice stručný, místo faktického porovnání variant vzhledem k jejich
vlivům na jednotlivé složky ŽP je jen konstatováno, že varianty jsou srovnatelné.
Část F - na základě konstatování, že souhrn všech vlivů záměrů nezpůsobí ohrožení stavu ŽP,
je záměr navržen k realizaci, z hlediska úplnosti lze kapitolu akceptovat.
Část G – obsahuje dostatečně popisný souhrn technického řešení a závěry provedeného
hodnocení vlivů, vzhledem k tomu, že tato část bude poskytnuta samostatně jako primární
základní informace o záměru široké veřejnosti, bylo by vhodné uvést rovněž informace
o oznamovateli a investorovi záměru, které zde chybějí.
Část H – V dokumentaci není uvedena, její náplň je dle přílohy č. 4 obsažena v části I. Jedná
se tedy jen o formální pochybení v číslování jednotlivých částí.
Přílohová část dokumentace je zpracována velmi obsažně, do jednoho dokumentu je svázáno
celkem 16 příloh. Přílohy jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, pro lepší přehlednost by
bylo vhodné jednotlivé přílohy oddělit např. barevnými titulními stranami. Jedná se
o následující přílohy:
Příloha 1: Situace lokality
Příloha 2: Koordinační situace stavby (převzatá)
Příloha 3: Územní systém ekologické stability
Příloha 4: Vyjádření z hlediska územního plánu
Příloha 5: Stanovisko dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Příloha 6: Hluková studie
Příloha 7: Rozptylová studie
Příloha 8: Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví
Příloha 9: Biologické hodnocení
Příloha 10: Dendrologický průzkum
Příloha 11: Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany soustavy NATURA 2000
Příloha 12: Projekt ozelenění
Příloha 13: Směrování a intenzita dopravy v okolí jezera
Moravskoslezský kraj
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Příloha 14: Podpora populace evropsky významného druhu modráska bahenního
Příloha 15: Popis hydrologických objektů
Příloha 16: Fotografická dokumentace
K příloze č. 9 Biologické hodnocení bylo zpracováno samostatné posouzení RNDr. Milanem
Macháčkem, autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto posouzení tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládaného posudku a v adekvátních částech posudku je z něj citováno:
Obsah předloženého naturového hodnocení odpovídá základním požadavkům zák.
č. 114/1992 Sb. v platném znění. Předložené naturové hodnocení vlivu záměru dle §45i zák.
č.114/1992 Sb., v platném znění, formálně koresponduje s metodikou publikovanou ve
Věstníku MŽP z listopadu 2007. Jsou správně identifikovány potenciálně dotčené lokality
soustavy Natura 2000 (EVL Jilešovice-Děhylov), jsou obsaženy všechny metodikou
požadované kapitoly, je vyhodnocena úplnost podkladů (mj. doloženo seznamem literatury,
uvedena jména specialistů, se kterými byla práce konzultována).
V přílohové části mohla být doložena kopie stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody,
na základě kterého bylo naturové vyhodnocení vypracováno (je pouze citováno), je doložena
kopie rozhodnutí o autorizaci. Hodnocení přímo jako součást textu obsahuje i příslušné
mapové výřezy.
Naturové hodnocení lze pokládat za formálně úplné s tím, že k věcné stránce naturového
hodnocení je dále poskytnut podrobnější komentář posuzovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky spíše formálního charakteru jsou uvedeny výše. Z hlediska úplnosti dokumentace
posuzovaný materiál obsahuje všechny požadované informace pro posouzení velikosti
a významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Obsahová náplň
dokumentace je potom komentována v příslušných částech předkládaného posudku.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru na životní prostředí považuje zpracovatel
posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva, jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad
Moravskoslezského kraje a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění za respektování doporučení formulovaných v návrhu stanoviska
předkládaného posudku.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, jméno,
příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje veškeré požadované údaje. Ze strany zpracovatelů posudku bez
připomínek.
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B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným
v zákoně.
B.I.1. Název záměru
Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle přílohy č.1
k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje bod:
1.3 – Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např.
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace
atd.) na ploše od 10 ha
10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kategorie II přílohy č. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je patrný
i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Náplní záměru jsou vodohospodářské úpravy, soustředěné na Hlučínské jezero a jeho
bezprostřední okolí (dále také jezero, vodní nádrž) o ploše cca 130 ha tak, aby byl zajištěn
bezproblémový provoz vodního díla.
Současně budou realizována protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na
vodním toku Opavě budou rekonstruovány protipovodňové ochranné hráze podél
Hlučínského jezera v délce cca 3,5 km v případě pravobřežní hráze a cca 2,5 km u levobřežní
hráze. Práce budou pokračovat opravou zhruba půlkilometrového úseku čelní hráze
Hlučínského jezera. V rámci této etapy budou odstraněny nánosy z koryta řeky Opavy
v kilometrovém úseku od jezu Děhylov dále po proudu v celkovém objemu cca 13 800 m3.
Dále dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury a obnově zeleně v severním
a východním zázemí jezera, kde se bude jednat o práce na ploše cca 100 ha. Z infrastruktury,
kromě rekonstrukce a výstavby přístupových komunikací, silničního mostu spojujícího
Jilešovice - Kozmice a vybudování/rekonstrukce sítí, zde budou nejvýznamnějším prvkem
parkoviště o celkové kapacitě cca 2 000 osobních aut.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Udávaná kapacita odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele posudku není
připomínek.
B.I.3. Umístění záměru
Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Moravskoslezském kraji, v obci Hlučín,
Dobroslavice, Kozmice, Děhylov, Háj ve Slezsku (Jilešovice) a na katastrálním území Hlučín,
Dobroslavice, Kozmice, Děhylov, Jilešovice.
Moravskoslezský kraj
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr představuje sanaci, rekultivaci a revitalizaci bývalého těžebního prostoru štěrkopísku
tzv. Hlučínského jezera a jeho okolí. Součástí záměru je úprava toku Opavy, při které budou
navýšeny protipovodňové hráze na úroveň hladiny při průtoku Q100 a revitalizace severního
a východního zázemí „jezera“, které již je a nadále bude využíváno ke sportu a rekreaci.
Zpracovatelé dokumentace předpokládají, že v době realizace (výstavby) záměru dojde ke
kumulaci dopravy související se záměrem se stávající dopravou především na komunikacích
II/469 Hlučín – Děhylov – Ostrava a I/56 Hlučín – Kozmice – Kravaře – Opava.
Možnost kumulace ostatních vlivů záměru s jinými záměry (synergické působení) není
očekávána.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelé stručně komentují charakter záměru. V případě hodnocení kumulace dopravy se
v daném případě jedná o vlivy vyplývající z hodnoceného stavu – výstavby, nikoliv jako
kumulace v této kapitole, která je hodnocena dále. Kapitola je ze strany zpracovatelů bez
zásadních připomínek.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Zpracovatel dokumentace konstatuje, že se jedná spíše o opravy již existujících buď
nevyhovujících nebo poškozených objektů v rekreačním areálu a jeho okolí, vyjma parkovišť,
která jsou budována nově.
Pro předkládaný záměr jsou stanoveny tyto cíle:
•

vyčlenit plochu bývalého dobývacího prostoru (Hlučínského jezera) z aktivní zóny
záplavového území a tím umožnit nápravu letitých škod způsobených těžbou
štěrkopísku, obnovu přírodě blízkého rázu krajiny a v neposlední řadě také další
rozvoj celé lokality,

•

zajistit potřebnou protipovodňovou ochranu přilehlého území a tedy přímou
ochranu osob a jejich majetku v dotčeném území.

Záměr je řešen a předkládán v jediné základní projektové variantě. Důvodem pro to je
nemožnost řešení tak rozsáhlého prostoru variantně. Umístění stavby je dané a průchodná
varianta nebo alternativa řešení se postupně vyjasňuje při projektovém řešení střetů
s ochranou přírody, technickými možnostmi a představami zadavatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zdůvodnění potřeby záměru ze strany zpracovatelů posudku bez zásadnějších
připomínek.
V závěru kapitoly je uvedeno, že „záměr je řešen a předkládán v jediné základní projektové
variantě“, což je v rozporu s informacemi uváděnými dále např. v kapitole D.I.2, D.I.3 a části
E, kde se hovoří o porovnání varianty 0 – nulové tj. stávajícího stavu, varianty A (výstavba se
subvariantami A1 až A3) a varianty B (konečný stav v roce 2015). Zde se zřejmě jedná
o situaci v různých fázích záměru, jako vhodnější označení by bylo lepší použít např. „stavy“.
Moravskoslezský kraj
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zpracovatelé dokumentace rozdělili práce v souvislosti s cíli dle kapitoly B.I.5 do tří skupin –
etap:
I.etapa – Objekty na vodním toku Opava
V této etapě se jedná zejména o sanaci stávajících hrází na vodním toku Opava
v úseku Jilešovice – Děhylov v km 7,5 až 10,95 tj. podél vodní nádrže Hlučínské
jezero a sanaci čelní hráze nádrže.
II. etapa – Funkční objekty Hlučínského jezera
Druhá etapa se zabývá rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury na Hlučínském
jezeře. Jedná se zejména o bezpečnostní přeliv a obnovu nápustného objektu, šachty
přivaděče a odběrného objektu. Dále je popsána úprava břehů jezera po celém obvodě
jezera. Pro opevnění břehů jezera jsou navrženy 4 druhy opevnění dle zatíženosti
a způsobu využití daného úseku břehu a dále 3 druhy přístupů k vodě, tedy celkem
7 typů opevnění. Celková délka úprav břehů je cca 6 km.
III. etapa – Dopravní a technická infrastruktura, obnova zeleně
Základem třetí závěrečné etapy je oprava dopravní a technické infrastruktury. V rámci
těchto oprav bude provedena rekonstrukce, případně výstavba komunikací, parkovišť
a zpevněných ploch. Jednotlivé stavební objekty jsou následně podrobněji popsány
v dokumentaci včetně schematických nákresů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technického a technologického řešení je v předložené dokumentaci vypracován na
akceptovatelné úrovni. V textu jsou časté odkazy na přiloženou dokumentaci v přílohové části,
kde se nacházejí podrobnější výkresy a popis jednotlivých etap. V popisu I. etapy jsou
zmiňovány na straně 16 práce v souvislosti s II. etapou, jedná se zde zjevně o překlep, jelikož
práce v širším kontextu spadají do etapy č. I.
V popisu III. stavební etapy je na str. 20 uvedeno, že „v severním zázemí jezera by mělo dojít
k obnovení vodního režimu povrchové a podzemní vody“. Odtok podzemní vody ze zájmového
území úzce souvisí s úrovní hladiny vody v jezeře. Domníváme se, že obnovení původního
vodního režimu podzemní vody je nemožné a je zcela neopodstatněné se o to pokoušet, neboť
vodní nádrž změnila proudění podzemních vod prakticky nevratně.
Ostatní je ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
termín zahájení:

2013

termín dokončení:

2015

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Moravskoslezský kraj,
město Hlučín, Kozmice, Dobroslavice, Děhylov, Háj ve Slezsku.
Moravskoslezský kraj
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek. Výčet
dotčeně územně samosprávných celků se odvíjí od situování posuzovaného záměru a volbu lze
považovat za korektní.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
V kapitole je popsána celá řada správních rozhodnutí v tabulkové formě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v zájmovém území
chybí v kapitole požadavek na příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, v souladu se zněním § 56 a ostatních zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Toto povolení vydává Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.
B.II. Údaje o vstupech
Zhotovitel konstatuje, že záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území obcí
Hlučín, Kozmice, Jilešovice, Dobroslavice a Děhylov. Zemědělská půda se na
rekultivovaných pozemcích nenachází – pozemky byly ze zemědělské půdy a PUPFL vyňaty
již před těžbou. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který se zaměřuje na revitalizaci
území, nepředpokládá se trvalý zábor zemědělské půdy ani PUPFL ani změna ve využívání
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole je nesprávně uvedeno, že pozemky k rekultivaci byly ze ZPF vyňaty již před těžbou.
Dle poskytnutých podkladů zhotovitelem v současné době probíhá řízení k trvalému, resp.
dočasnému záboru jednotlivých pozemků. V dokumentaci chybí seznam dotčených parcel
s uvedením jejich výměry, vlastnických vztahů a informace o způsobu ochrany pozemků
a navrženém záboru. Celkový záměr je navržen téměř výhradně na nezemědělsky využívaných
pozemcích. Z hlediska zemědělského využití převažuje orná půda a trvalý travní porost.
Stavba si vyžádá vynětí půdy ze ZPF v katastrálním území Dobroslavice, Děhylov, Kozmice,
Hlučín a dočasný zábor v katastrálním území Kozmice. Ostatní zemědělské pozemky, které
budou využívány během stavby, jsou charakterizovány jako dočasný zábor do 1 roku.
Celkový trvalý zábor ZPF činí 7,1057 ha, dočasný dlouhodobý zábor ZPF činí 0,0179 ha.
Souhlas k dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa parc. č. 4117/2 v k.ú. Hlučín
pro umístění SO 358 byl vydán závazným stanoviskem dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích, Městského úřadu Hlučín, Odboru životního prostředí a komunálních služeb, č.j.
HLUC-40996/2011/OŽPaKS/Ry ze dne 5.10.2011.
B.II. 2 Voda
Ve fázi výstavby lze předpokládat potřebu technologické vody, která bude využívána ke
stavebním pracím, např. k postřikům za účelem snížení prašnosti, čištění vozovky na výjezdu
ze staveniště apod. Pitná voda určená ke spotřebě bude nutná pouze pro pracovníky
stavebních firem. Dle vyjádření zpracovatelů ve fázi provozu vodohospodářské infrastruktury
nebudou žádné zvláštní nároky na technologickou a pitnou vodu.

Moravskoslezský kraj
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole B.II.2 „Voda“, podkapitola Fáze provozu, nedává smysl poslední věta, zřejmě má
být „Spotřeba pitné vody......je nízká a sezonní“. Jedná se pouze o faktickou připomínku, jinak
bez připomínek.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace bilancuje nároky na surovinové a energetické zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou v dostatečném rozsahu včetně odkazu na přílohu dokumentace uvedeny
potřebné informace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
B III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Dokumentace se zabývá fází výstavby a fází provozu. Ve fázi výstavby jsou uvažovány emise
ze stavebních a přípravných prací, dále emise z provozu stavebních strojů, mechanizmů
a nákladních automobilů dovážejících stavební materiál a naopak odvážející vzniklé odpady.
Ve fázi provozu zpracovatelé zohledňují jako zdroje znečišťování ovzduší zejména provoz
technicky zajišťující údržbu protipovodňových ochranných hrází, vodohospodářských objektů
na „jezeře“ a v rekreační zóně a automobilovou dopravu do sportovně rekreačního zázemí
„jezera“. Autoři konstatují, že navýšení dopravy spojené s přepravou osob za rekreací
a odpočinkem není předpokládáno. Naopak díky výstavbě nových parkovišť dojde v letních
měsících k odlehčení komunikace II/469 Hlučín – Děhylov – Ostrava. Její krajnice přestanou
být o letních slunečných dnech a zvláště pak o víkendech využívány jako parkovací plochy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku zásadních připomínek.
V případě tvrzení, že v souvislosti s přepravou osob za rekreací nelze očekávat navýšení
dopravy nejsou v dokumentaci doloženy žádné podklady, které by toto tvrzení odůvodňovaly.
Lze se naopak domnívat, že zvýšením komfortu služeb, revitalizací celé oblasti a realizací
nové infrastruktury, zejména parkovacích ploch, primárně určených pro příjezd rekreantů
vozidly, bude množství vozidel navýšeno, což dokládají i přiložené intenzity dopravy.
V případě „odlehčení komunikace II/469“ bychom se spíše přikláněli k tvrzení, že bude na
této komunikaci výrazně zvýšena bezpečnost v důsledku přesunu zaparkovaných aut než
v souvislosti s výstupy do ovzduší. Toto lze pouze uvažovat za předpokladu snížení rychlosti
průjezdu automobilů při stávajícím stavu, popř. startů zaparkovaných vozidel, ale z přiložené
rozptylové studie není zřejmé, že by s touto variantou bylo uvažováno. Nicméně lze
konstatovat, že se jedná pouze o připomínku k textu dokumentace.

Moravskoslezský kraj
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B.III.2 Odpadní vody
V období výstavby se neuvažuje s produkcí odpadní vody. Voda využívaná ke zkrápění
staveniště a k očistě nákladních automobilů vyjíždějících ze stavby se z podstatné části odpaří
a neuvažuje se s jejím záchytem.
Dešťová voda ze zpevněných ploch, komunikací a parkovišť bude svedena do nově
vybudované dešťové kanalizace. Dešťová voda z parkovišť bude předčištěna na odlučovačích
ropných látek. Projekt předpokládá, že na k.ú. Hlučín bude kanalizace zaústěna do toku
Vařešinka, na k.ú. Kozmice bude odpadní voda částečně odváděna do Hlučínského jezera
a částečně vsakována do horninového prostředí.
Bilance produkce odpadní vody a jejich kvalita prozatím nebyla hodnocena, zpracování
podrobnějších informací se předpokládá v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dešťové vody by měly být prioritně likvidovány zásakem, tak jak jej upřednostňuje Vyhláška
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Vyhláška č. 501/2006 Sb. (novelizace
č. 269/2009 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území, a ne odvodem do povrchové
vodoteče Vařešinky, jak je uvedeno. Zároveň je třeba zdůraznit, že očista vozidel musí být
prováděna tak, aby nedošlo k případné kontaminaci půdy ropnými látkami. Toto je
zohledněno v návrhu stanoviska.
B.III. 3 Odpady
Dokumentace konstatuje, že v rámci záměru lze předpokládat vznik odpadů
charakteristických pro danou činnost. Jejich výčet je uveden v tabulce č. 5 posuzované
dokumentace. Odpady vznikající v rámci rekonstrukce budou shromažďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a předávány oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech
k využití nebo odstranění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole B.III.3 „Odpady“ není v tabulce č. 5 u odpadu kat. č. 17 03 01 Asfaltové směsi
obsahující dehet (nebezpečný odpad) uvedeno předpokládané množství bez bližšího
vysvětlení, jinak bez připomínek.
B.III.4 Hluk a vibrace
Dokumentace se v této kapitole zabývá zejména hlukem, byla zpracována samostatná hluková
studie, tvořící přílohu č. 6 dokumentace. Působení hluku bude dlouhodobé a významně
sezónní s maximem v letní víkendy a minimem (prakticky bez dopravy) v podzimním,
zimním a jarním období. Vibrace během provozu z běžné dopravy budou dosahovat nízkých
intenzit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek. Lze pouze
polemizovat s tvrzeními o navýšení dopravy obdobně jako v kapitole B.III.1.
B.III. 5 Ostatní výstupy
Posuzovaný záměr nebude zdrojem záření ani zápachu. Osvětlení rekreačního areálu bude
rozsáhlé, ale nízké intenzity, takže nezvyšuje světelný smog, kde je dominantní blízké město
Hlučín.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
Moravskoslezský kraj

13

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Hlučín – sanace po těžbě štěrkopísku – posudek EIA

B.III.6 Doplňující údaje
Těžba štěrkopísku v minulosti byla významným zásahem do krajiny, postupně došlo ke
vzniku jezera o ploše 130 ha. V rámci revitalizace vzniknou podmínky lepší pro rozvoj
vodních a na vodu vázaných živočichů a rostlin, rovněž bude tato vodní plocha lépe začleněna
do krajiny. Nebude se sice jednat o návrat k původnímu rázu krajiny, ale přiblížení k lepší
rovnováze přírodních a antropogenních prvků jako pozůstatku po těžbě. Výsledným cílem
úprav bude rekreační vodní plocha se stabilními břehy, ozeleněnými travními plochami
a výsadbami stanovištně původních, vhodných dřevin. Všechny práce budou prováděny mimo
vegetační sezónu, přesně a v maximální šířce 3,5 m koruny hráze z důvodů zamezení
likvidace lemových společenstev, se zaznamenaným výskytem krvavce totenu, živné rostliny
modráska bahenního, jenž je v uvedené EVL předmětem ochrany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této části dokumentace jsou popsány požadované charakteristiky životního prostředí
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek. Z hlediska území zatěžovaných nad míru
únosného zatížení považuje zpracovatelský tým posudku za rozhodující skutečnost, že zájmové
území náleží do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (uvedeno až v kapitole C.II.1).
C.II. Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
Kapitola obsahuje požadované informace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole C.II.1 „Ovzduší“ jsou uvedeny dlouhodobé klimatické charakteristiky oblasti
(teplota, srážkové úhrny) z dat měřených v letech 1901-1950, resp. 1931-1960, přičemž jsou
již k dispozici údaje z období 1961-1990, resp. 1961-2000. Dle přílohy č. 4 zákona je kapitola
C II.11 Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení území dokumentace
uváděna jako kapitola C.III. Dále bez připomínek.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vliv na obyvatelstvo vč. sociálně ekonomických vlivů
V této části dokumentace jsou popsána a hodnocena zdravotní rizika, sociální a ekonomické
důsledky, narušení faktorů pohody a celkové zhodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo.
Negativní vlivy lze očekávat především po dobu výstavby záměru, po jeho realizaci jsou
předpokládány pozitivní dopady na obyvatelstvo při využívání lokality.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek. Údaje vycházejí ze závěrů Autorizovaného
posouzení vlivů na veřejné zdraví, které tvoří přílohu č. 8 dokumentace a odpovídají velikosti
a rozsahu záměru.
D.I.2 Vliv na ovzduší a klima
V kapitole jsou popsány výsledky modelování Rozptylové studie, tvořící přílohu č. 7
dokumentace. Je zde konstatováno, že ve všech referenčních bodech jsou imisní limity ze
silničního provozu splněny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Imisní limity pro PM10 a benzo(a)pyren jsou již v současné době překračovány a předpokládá
se stejný stav i v cílovém roce realizace záměru, dále ze strany zpracovatelů posudku bez
připomínek.
D.I.3 Vliv na hlukovou situaci
Předkládaný záměr je z hlediska hluku posuzován ve 3 variantách (stavech), výsledky
modelování a celkové hodnocení hlukové situace vycházejí z Hlukové studie, tvořící přílohu
č. 6 dokumentace. Mírné navýšení hluku, nepřekračující hygienické limity, se předpokládá
v blízkosti hráze pouze pro variantu řešící nárůst hluku v souvislosti s výstavbou a realizací
protipovodňových opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podíl hluku z dopravy při výstavbě i z rekreační dopravy po realizaci záměru bude splňovat
hygienické limity, ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.
D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Záměr bude realizován v bezprostřední blízkosti několika vodních toků a vodní nádrže
Hlučínské jezero. V kapitole jsou popsány možné vlivy během výstavby a provozu se
závěrem, že negativní vliv na množství a kvalitu povrchové a podzemní vody se při dodržení
bezpečnostních opatření nepředpokládá a pozitivním vlivem bude snížení rozsahu aktivní
zóny při průtoku Q100 a omezení velikosti a rozsahu vzdutí hladiny podzemní vody při
případných povodních.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole chybí vyčíslení a následné vyhodnocení vlivu snížené dotace podzemních vod
vlivem realizace zpevněných ploch s následným odvedením dešťových vod kanalizačními
systémy do recipientu. V závěru této kapitoly je uveden rozsah vlivu na vodu jako malý
(stupeň 2), což je v rozporu se škálou uvedenou dále v kapitole D.II „Komplexní
charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
a možnosti přeshraničních vlivů“, tabulka č. 14 – rozsah vlivu „malý“ je stupeň 1, stupeň 2
náleží hodnocení vlivu „střední“.
K ovlivnění vodního režimu:
Směr proudění podzemní vody je sice v generelu kvaziparalelní s tokem Opavy, ale údolní
terasa drénuje vody také z povodí nacházejících se výše na pravém břehu (katastry
Dobroslavic a Jilešovic). V důsledku toho může zejména v místě úzkého profilu údolní terasy
(km pravobřežní hráze 1,4 – 1,8) dojít k ovlivnění směru proudění podzemních vod a změně
jejich hladiny. Dokumentace neuvádí z čeho hydrogeologické údaje o vlivu na podzemní vodu
vycházejí, zda se jedná o teoretické předpoklady nebo o ověřené výsledky hydrogeologické
studie doplněné režimním měřením.
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Provádění těsnící stěny pod hladinou podzemní vody může vlivem chemického složení
cementové směsi také krátkodobě ovlivnit kvalitu podzemních vod, zejména v důsledku
zvýšeného pH, případně i kvalitu povrchových vod v blízkých zamokřených územích.
Řešení vztlaků a ochrany proti prolomení na vzdušné straně hrázového systému by mělo být
navrženo na základě studie a matematického modelování. Na základě studie a modelu může
být navrženo i jiné opatření než je uvedeno v dokumentaci (např. odlehčovací studny na
vzdušné straně hráze), nebo se prokáže, že těsnicí stěna není vůbec nutná. Bude-li realizován
svislý těsnící prvek pod tělesem hráze (např. tenkostěnná vibrovaná jílocementová, ocelová
nebo klasická jílocementová podzemní stěna či trysková injektáž), aby se prodloužily
průsakové dráhy a zabránilo se tak prolomení měkkých aluviálních zemin v nadloží
štěrkového kolektoru, není nutné jej vetknout až do nepropustného podloží. Tento svislý
těsnící prvek nesmí bránit v době mimo povodně přirozenému drénování podzemní vody do
Opavy a nesmí narušit přirozené proudění podzemní vody. Toto doporučení je uvedeno jako
podmínka v návrhu stanoviska.
D.I.5 Vlivy na půdu
Za pozitivní dopad je zde označeno snížení rizika kontaminace z úniku PHM a provozních
kapalin z osobních vozidel při změně způsobu parkování z nezabezpečené krajnice na
zajištěné plochy nově vybudovaných parkovišť. Negativní vlivy nejsou zmíněny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole chybí popis vlivů na půdu díky jejich dočasnému či trvalému záboru, je zde
nesprávně uvedeno, že nedojde k trvalému odnětí půdy ze ZPF. Rozsah vlivu na půdu a jeho
závažnost tak bude ve skutečnosti určitě vyšší než uvedené hodnocení (malý - 1, neutrální - 0).
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí bude dotčeno ve fázi výstavby při realizaci jednotlivých stavebních
objektů. Vybudováním zabezpečených parkovišť budou po realizaci záměru minimalizovány
úkapy a úniky ropných látek do horninového prostředí. Vlivy na přírodní zdroje se
nepředpokládají. Charakter záměru vylučuje střet se zájmy ochrany ložisek nerostných
surovin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D.I.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Posuzované území nepředstavuje z botanického hlediska hodnotné území. V rámci
botanického průzkumu zde nebyl zaznamenán žádný výskyt zvláště chráněného druhu
rostliny podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ani výskyt významného biotopu. Část
zájmového území - prostoru bývalé štěrkovny, představuje z pohledu bezobratlých biologicky
hodnotné území, tato skutečnost je doložena přítomností řady druhů entomofauny legislativně
chráněných a zařazených do Červeného seznamu. Z pohledu bezobratlých se jako biologicky
nejhodnotnější jeví zejména bohatě vyvinutá společenstva epigeických brouků závislých na
spoře porostlých březích stojatých a tekoucích vod, jež se vyskytují na březích Hlučínského
jezera. Relativně významná je také kolonie modráska bahenního v prostoru EVL JilešoviceDěhylov.
Vzhledem k tomu, že dle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství nebyl vyloučen vliv na lokalitu soustavy Natura 2000
i ostatní chráněná území, byly v rámci dokumentace EIA zpracovány tyto odborné studie:
• Biologické hodnocení (příloha č. 9)
Moravskoslezský kraj
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• Dendrologický průzkum (příloha č. 10)
• Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 (příloha č. 11)
• Projekt ozelenění (příloha č. 12)
• Podpora populace evropsky významného druhu modráska bahenního (příloha č. 14).
V uvedených studiích je formulována řada konkrétních doporučení pro eliminaci negativních
vlivů záměru na faunu, flóru a ekosystémy dané lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V textu kapitoly je mj. napsáno, že eliminaci negativních vlivů na ichtyofaunu formou výsadby
řeší příloha č. 12 dokumentace – Projekt ozelenění, ve které však dle zpracovatelů posudku
žádná opatření vůči ichtyofauně uvedena nejsou.
S ostatními uvedenými vlivy a navrženými opatřeními lze jinak v zásadě souhlasit a budou
v upřesněné a doplněné podobě promítnuta do návrhu Stanoviska. Zásadním opatřením je
zejména časový posun ve smyslu realizace preventivních a posilujících managementových
opatření především na hrázi a pravobřežní bermě.
K příloze č. 9 Biologické hodnocení bylo zpracováno samostatné posouzení RNDr. Milanem
Macháčkem, autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto posouzení tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládaného posudku a v adekvátních částech posudku je z něj citováno:
Posuzovaný projekt je reálně vložen do hodnocení již se zapracovanými výstupy studie A.
Czernika, jak mj. dokládá i příloha č. 14 dokumentace EIA. Pokud by nebyl řešen příslušný
časový odstup navrhovaných úprav pravobřežní hráze z důvodu prvotního řešení
managementových a dalších opatření před úpravami vzdušného líce hráze, jakož i vyloučení
přímých terénních zásahů na návodní straně a v prostoru bermy, lze zcela jednoznačně
potvrdit identifikaci významného negativního vlivu pro posuzovaný záměr, poněvadž
navrhovaná úprava pravobřežní hráze je jeho přímou investiční součástí.
Většinu prezentovaných výstupů lze tedy z pohledu posuzovatele v zásadě akceptovat. Mohlo
být více rozvedeno případné (ne)ovlivnění hydrických poměrů v nejbližší části EVL ve vazbě
na celkové řešení pravobřežní hráze.
Vlastní odůvodnění potenciálně nulového vlivu lze tak pokládat za propracované a korektní,
studie A. Czernika (2011) poskytuje zcela konkrétní podklady a údaje pro konstatování
prakticky nulového vlivu, podmínkou je skutečně včasné řešení všech aspektů, vyplývajících ze
studie k podpoře populace modráska bahenního.
Za určující kumulativní vliv je nutno především pokládat dosavadní způsob obhospodařování
pravobřežní hráze – intenzivní seč v nevhodném období z hlediska letové aktivity místní
populace modráska bahenního, přičemž tato seč byla vykonávána i nevhodnou mechanizací
z hlediska bionomie druhu, což mj. právě dokládají Czernik a Kočvara (2010) i Czernik
(2011). Synergicky působícím vlivem je dále expanze ruderálních euryvalentních druhů
rostlin na svazích hráze i bermě, jde zejména o konkurenčně silnější druhy vysokostébelných
ruderálních lad biotopu X7, které potlačují rozvoj populace totenu krvavce. Spojení obou
dvou vlivů nepochybně negativně působí mj. především na stav a denzitu populace živné
rostliny a ve spojení s dalšími důvody, které prezentuje hodnotitel, přispívá k nepříznivému
stavu předmětu ochrany EVL. Zmínku hodnotitele o stavu EVL a předmětu ochrany včetně
nevhodného vymezení pokládá posuzovatel právě v rámci kumulativních vlivů za důvodnou.

Moravskoslezský kraj

17

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Hlučín – sanace po těžbě štěrkopísku – posudek EIA

Řešení především uvedených kumulativních dopadů formou diferencovaného a časově
rozvrženého managementu lokality, včetně zásad údržby tělesa hráze správcem toku Opavy,
tj. Povodí Odry s.p. může být z pozice stavu předmětu ochrany EVL reálně významnější, než
samotný návrh na úpravy na tělese pravobřežní hráze, prezentované posuzovaným záměrem.
Poněvadž správcem stávající hráze je správce toku a nikoli oznamovatel posuzovaného
záměru, je v tomto smyslu formulováno i jedno ze zmírňujících opatření posuzovatele do
návrhu stanoviska příslušnému orgánu.
D.I.8 Vliv na krajinu a krajinný ráz
Vliv záměru z hlediska možných fyzických a vizuálních vlivů na ráz krajiny je v dokumentaci
označen za mizivý. V kapitole je dále uvedeno, že realizace záměru nezmění využívání vlastní
lokality a bude pro její využívání přínosem. Části lokality, které jsou nyní využívány
minimálně a jsou zarostlé ruderální vegetací či nesou ještě známky minulé činnosti (např.
torza starých elektrorozvodů), budou kompletně upraveny tak, že dojde k jejich estetickému
vylepšení. Negativní vlivy na přírodní součásti území (VKP a ZCHÚ) jsou dočasné, malé
a reverzibilní. Plánované změny jsou vizuálně vcelku malé a plánovaná revitalizace pomůže
lokalitu lépe začlenit do krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry kapitoly souhlasíme bez připomínek.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V kapitole je uvedeno, že realizace záměru architektonické a archeologické památky ani jiné
lidské výtvory přímo neovlivňuje, vliv
na kulturní hodnoty nehmotné povahy se
nepředpokládá. Geologické a paleontologické památky se v zájmovém území nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je chybně označena jako D.I.10 (přičemž následuje po D.I.8.), jedná se o formální
pochybení. V závěru kapitoly je u hodnocení rozsahu vlivu na hmotný majetek a kulturní
památky uvedeno „nepatrný (1)“, přičemž této slovní klasifikaci náleží stupeň 0, viz tabulka
č. 14 a 15 v kapitole D.II. Jinak bez připomínek.
D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Celkové hodnocení vlivů je přehledně uvedeno v tabulce, přičemž vliv na žádnou složku
životního prostředí není uveden jako negativní, vliv na povrchové a podzemní vody je
hodnocen jako pozitivní, vlivy na ostatní složky jsou popsány jako nevýznamné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole D.II „Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů“, tabulka č. 15, je provedeno celkové
hodnocení vlivů pro variantu B, aniž by zde bylo vysvětleno oč se jedná a proč nebyly takto
hodnoceny varianty další (0, A – A1-A3 viz informace v kapitole D.I.2, D.I.3 a části E).
Vzhledem k opomenutí popisu vlivů na půdu díky jejich dočasnému či trvalému záboru, lze
předpokládat, že rozsah vlivu na půdu a jeho závažnost bude vyšší než uvedené hodnocení
(malý - 1, neutrální - 0). S ostatními závěry souhlasíme bez připomínek.
D.II.1 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Kapitola uvádí, že z pohledu možných vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí lze
předpokládat, že nejvýznamnější bude rozsah vlivů z dopravy (ať už pozitivní či negativní), tj.
především vlivy na hlukovou situaci a vlivy na ovzduší a jejich prostřednictvím vlivy na
Moravskoslezský kraj

18

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Hlučín – sanace po těžbě štěrkopísku – posudek EIA

zdraví obyvatelstva. Rozsah je možno omezit jen na nejbližší katastrální území, počet
ovlivněných obyvatel je velmi malý - jednotlivci (při provozu) až první desítky osob (při
stavbě). Vlivy na vodu rovněž přesáhnou hranice záměru ale v pozitivním smyslu - zlepšení
protipovodňové ochrany přinese i lepší využití území. Při realizaci záměru nelze zcela
vyloučit negativní ovlivnění chráněných území a živočichů v nich žijících, k eliminaci jejich
závažnosti a rozsahu budou přijata vhodná opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasíme, v návrhu Stanoviska uvádíme opatření, za kterých je možné záměr realizovat bez
významnějšího negativního ovlivnění životního prostředí.
D.II.2 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Záměr je umístěn zhruba 10 km od státní hranice s Polskem. Vlivy plynoucí z realizace
a provozu záměru jsou hodnoceny jako lokální, prakticky nepřesahující okraj vlastního areálu
nebo jen mírně přesahující areál na okraj intravilánu obcí dočasnými vlivy z dopravy. Přesah
nepříznivých vlivů přes státní hranice není možný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasíme bez připomínek.
D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Největším potenciálním rizikem je únik ropných látek (PHM, oleje) do půdního profilu
a následné do podzemní vody nebo přímo do povrchové vody při práci v korytě Opavy.
Zdrojem této kontaminace mohou být technická zařízení a vozidla. Riziko úniku ropných
látek bude snižováno opatřeními uvedenými v kapitole D.IV. Pravděpodobnost vzniku požáru
je nízká, v případě jeho vzniku by došlo ke krátkodobé masivní emisi produktů hoření do
ovzduší. Riziko požáru lze omezit navrženými opatřeními.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je pojata velmi stručně (2 krátké odstavce), rizika nejsou členěna, jak je obvyklé, na
rizika při výstavbě, při provozu a příp. po překročení doby životnosti posuzovaného záměru.
D.IV Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Kapitola obsahuje popis opatření ve fázi přípravy projektu (rozbor dnových sedimentů řeky
Opavy), výstavby a provozu záměru, kde navrhovaná opatření kromě obecně platných
vycházejí zejména z doporučení odborných studií (příloha č. 9, 11 a 14 dokumentace).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve fázi přípravy není uvedeno opatření provést dočasný resp. trvalý zábor půdy ze ZPF.
S dále uvedenými opatřeními lze v zásadě souhlasit a budou v upřesněné a doplněné podobě
promítnuta do návrhu Stanoviska. Zásadním opatřením je zejména časový posun ve smyslu
realizace preventivních a posilujících managementových opatření především na hrázi
a pravobřežní bermě.
D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Předložená dokumentace vychází z posudků autorizovaných specialistů – hluková
a rozptylová studie, autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, biologické hodnocení,
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dendrologický průzkum, posouzení vlivu záměru na předměty ochrany soustavy NATURA
2000.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S použitými metodami a způsoby hodnocení souhlasíme.
V podkapitole D.V.3 „Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace“ (dle přílohy č. 4 zákona se jedná o kapitolu označenou D.VI)
nejsou zahrnuty nejistoty hodnocení v příslušných odborných studiích, které jsou
součástí příloh dokumentace.

E. Porovnání variant záměru
Umístění záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“,
jeho technické a technologické provedení je řešeno v jedné variantě A, ke které neexistuje
žádná smysluplná alternativa. Porovnání varianty 0 – nulové tj. stávajícího stavu, varianty A
(výstavba se subvariantami A1 až A3) a varianty B (konečný stav v r 2015) ukazuje, že se
jedná o prakticky srovnatelné varianty, přičemž varianta 0 nesplňuje základní požadavek na
zabezpečení protipovodňové ochrany a lepší využití areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text této části je příliš stručný, místo faktického porovnání variant vzhledem k jejich vlivům
na jednotlivé složky ŽP je jen konstatováno, že varianty jsou srovnatelné.
Hodnocení z hlediska Natury se vztahuje k tomu, nakolik aktivní varianta oproti variantě
nulové změní podmínky pro existenci předmětu ochrany EVL Jilešovice – Děhylov. Lze
potvrdit, že stávající využití včetně intenzivní údržby hráze prohlubuje nepříznivý stav
předmětu ochrany EVL. Rizikem aktivní varianty je, že potřebná preventivní
a managementová opatření nemusí být realizována v dostatečném předstihu před vlastní
úpravou hráze, i přes deklaraci jak v projektu posuzovaného záměru, tak v dokumentaci EIA
a naturovém hodnocení. I z této souvislosti vyplývají posuzovatelem předkládaná opatření do
posudku (a návrhu stanoviska příslušného úřadu).

F. Závěr
Zpracovatel dokumentace uvádí, že na základě zhodnocení všech dostupných podkladů
o záměru, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí
a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že záměr Sanace,
rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína je pro životní prostředí
v uvedené lokalitě přijatelný a při splnění podmínek uvedených v kapitole D IV. se
doporučuje k realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S tímto závěrem se zpracovatel posudku ztotožňuje pod podmínkou plnění opatření uvedených
v návrhu Stanoviska.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola popisuje současný stav na lokalitě a uvádí rozdělení plánovaných prací ve třech
samostatných etapách včetně časového určení a popisu vlivů záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Obsah kapitoly je zpracován pro laickou veřejnost srozumitelně a přehledně se shrnutím vlivů
záměru. Vzhledem k tomu, že tato část bude poskytnuta samostatně jako primární základní
informace o záměru široké veřejnosti, měly by zde být uvedeny rovněž informace
o oznamovateli a investorovi záměru.

H. Přílohy
Dokumentace EIA obsahuje v přílohové části celkem 16 příloh a to jak textových, mapových
nebo fotografických.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V dokumentaci je část H označena jako I (přičemž následuje po části G), jedná se o formální
pochybení v číslování jednotlivých částí. Rozsah příloh (celkem 16) je dostatečný pro
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je zde obsažena povinná příloha Vyjádření
příslušného stavebního úřadu a Vyjádření Krajského úřadu dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
a další potřebné podklady pro vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Obsah a rozsah příloh odpovídá významu a rozsahu hodnoceného záměru.
K příloze č. 9 Biologické hodnocení bylo zpracováno samostatné posouzení RNDr. Milanem
Macháčkem, autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto posouzení tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládaného posudku a v adekvátních částech posudku je z něj citováno:
Popis záměru obsahuje kromě technologických a územních aspektů i základní popis vstupů
a výstupů, bez závažnějších připomínek. S ohledem na stupeň přípravy záměru je možno
popis záměru pokládat za korektní.
Hodnotitel věnuje těžiště popisu především popisu úprav pravobřežní hráze s tím, že
zdůrazňuje, že součástí projektového řešení je i průmět opatření, navrhovaných
zpracovatelem studie pro podporu předmětu ochrany EVL - modráska bahenního, pasáže
obsahují rozsáhlou citací A. Czernikem navrhovaných opatření. Poněkud se tak vytrácí
vlastní popis technického řešení úprav té části hráze, která je v bezprostředním kontaktu
s EVL (podrobnější popis řešení tohoto úseku neobsahuje ani samotná dokumentace EIA
v kapitole B.I.6.) a zejména s populacemi totenu krvavce, z tohoto důvodu jsou do textu
naturového posouzení promítnuty oba vzorové řezy.
V závěru textové části dokumentace je u Ing. Svatopluka Valíčka, který se podílel na
zpracování, chybně uvedeno čj. osvědčení (je uvedeno stejné čj. jako u Ing. Pavla Veselého,
hlavního zpracovatele).
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V závěru kapitoly B.I.5 „Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant“ je uvedeno, že „záměr je řešen a předkládán v jediné základní
projektové variantě“, což je v rozporu s informacemi uváděnými dále např. v kapitole D.I.2,
D.I.3 a části E, kde se hovoří o porovnání varianty 0 – nulové tj. stávajícího stavu, varianty A
(výstavba se subvariantami A1 až A3) a varianty B (konečný stav v roce 2015). Pokud se
jedná o situaci v různých fázích záměru, bylo by vhodnější místo označení „varianty“
používat např. „stavy“. Pokud měl zpracovatel dokumentace na mysli skutečné variantní
řešení záměru, není to zohledněno a popsáno v příslušných kapitolách dokumentace.
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Z kontextu předpokládáme, že záměr „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě
štěrkopísku u Hlučína“ je prezentován v jediné variantě z hlediska lokality i jeho technického
a technologického provedení. Nulová varianta, tj. zachování současného stavu bez realizace
záměru, nesplňuje požadavek na zabezpečení protipovodňové ochrany a efektivnější využití
areálu.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Záměr je umístěn cca 10 km od státní hranice s Polskem. Vlivy plynoucí z realizace
a provozu záměru lze hodnotit jako lokální, prakticky nepřesahující okraj vlastního areálu
nebo jen mírně přesahující areál na okraj intravilánu dotčených obcí na českém území
dočasnými vlivy z dopravy.
Přesah nepříznivých vlivů přes státní hranice se nepředpokládá.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE
O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí dostačujícím
způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení
k povolení předmětného záměru.
Řešení vztlaků a ochrany proti prolomení na vzdušné straně hrázového systému by mělo být
navrženo na základě studie a matematického modelování. Na základě studie a modelu může
být navrženo i jiné opatření než je uvedeno v dokumentaci (např. odlehčovací studny na
vzdušné straně hráze), nebo se prokáže, že těsnicí stěna není vůbec nutná. Bude-li realizován
svislý těsnící prvek pod tělesem hráze (např. tenkostěnná vibrovaná jílocementová, ocelová
nebo klasická jílocementová podzemní stěna či trysková injektáž), aby se prodloužily
průsakové dráhy a zabránilo se tak prolomení měkkých aluviálních zemin v nadloží
štěrkového kolektoru, není nutné jej vetknout až do nepropustného podloží. Tento svislý
těsnící prvek nesmí bránit v době mimo povodně přirozenému drénování podzemní vody do
Opavy a nesmí narušit přirozené proudění podzemní vody.
Z textu a pojetí naturového hodnocení jednoznačně vyplývá, že je preferováno technické
řešení, zahrnující i opatření a návrhy, předkládané jako preventivní a managementové postupy
studií A. Czernika dle přílohy 14 Dokumentace, tato opatření jsou v souladu i s návrhem na
vyhlášení přírodní památky Jilešovice-Děhylov (viz www.kr-moravskoslezsky.cz) a zatímním
neprojednaným návrhem plánu péče.
Dále je zřejmé, že navrhovanou úpravu pravobřežní hráze, tak, jak je deklarována
v dokumentaci EIA a v naturovém hodnocení pro profil v prostoru nejvýznamnějšího výskytu
totenu krvavce, kdy není zasahováno štětovnicovou stěnou do podloží pod návodní stranou
hráze, je nutno rozšířit prakticky na celý souběh této hráze s EVL Jilešovice – Děhylov,
především podél nadjezí od hrázové propusti v km cca 1,05 proti proudu prakticky až
k zahrádkářské osadě, minimálně po km 1,60.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající technická
řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek, omezující výstupy do
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jednotlivých složek životního prostředí. Technické řešení záměru odpovídá běžně dlouhodobě
používaným technologiím a provádění obdobných záměrů v České republice.
Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad, který je součástí tohoto posudku. Další opatření mohou být
stanovena v následných správních řízeních.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel dokumentace uvádí v kapitole dokumentace D.IV. „Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“
souhrn opatření, která vyplývají z požadavků stanovených platnými předpisy nebo účastníků
zjišťovacího řízení.
Kapitola D.IV byla hlavním podkladem pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, dále jsou v návrhu stanoviska navržena některá další doplnění odrážející
připomínky k dokumentaci.
Z hlediska navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je zásadním opatřením zejména časový
posun ve smyslu realizace preventivních a posilujících managementových opatření především
na hrázi a pravobřežní bermě.

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků:
1. vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 139112/2011 sp.zn. ŽPZ/32003/2011/Pok, ze dne 4.8.2011
2. vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j.
HOK/OP-15925/2.5/11, ze dne 9.8.2011
3. vyjádření obce Háj ve Slezsku, č.j. OUHAJ/1289/2011/OHvS/Sme, ze dne 9.8.2011
4. vyjádření ČIŽP OI Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1010518.005/11/VMJ, ze dne 19.8.2011
5. vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor životního prostředí, č.j. MMOP 73425/2011/
ZIPR/ -Ko, ze dne 1.8.2011
Z 5 vyjádření je 1 vyjádření souhlasné bez připomínek, 2 vyjádření souhlasná pouze za
předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření, 1 vyjádření bez uvedení souhlasu či
nesouhlasu se záměrem požadující splnění podmínek, 1 vyjádření obsahující zásadní
připomínky.
Připomínky mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí nebyly vzneseny.
Následující text shrnuje obsah doručených připomínek k dokumentaci. Komentář
zpracovatele posudku je uveden kurzívou.
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Ad 1) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ochrana přírody a krajiny
Požaduje do stanoviska zahrnout opatření navržená v kapitole 6 přílohy č.9 dokumentace
(Biologické hodnocení) a opatření navržená v kapitole č.8 přílohy č.14 dokumentace
(Podpora evropsky významného druhu modráska bahenního).
Souhlasíme s připomínkou, zásadním opatřením je především časový posun ve smyslu
realizace preventivních a posilujících managementových opatření především na hrázi
a pravobřežní bermě. Do návrhu stanoviska budou přidána požadovaná opatření v upřesněné
a doplněné podobě:
• V rámci další projektové přípravy projednat se správcem toku – Povodím Odry s.p., způsob
údržby pravobřežní hráze a pravobřežní bermy toku v mezihrází, konkrétní preventivní
a managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky významného druhu modráska
bahenního Adriana Czernika z června 2011, zejména následující zásady a přístupy:
-

Zajistit kosení travnatých ploch hráze dvakrát ročně v intervalech 1 seč: duben –
konec května, 2. seč 15. září – 31. října, případný odůvodněný posun 1. seče do
poloviny června (např. z důvodu nepříznivých klimatických či hydrologických jevů
v květnu) projednat s AOPK ČR a orgánem ochrany přírody na úrovni KÚ
Moravskoslezského kraje

-

Zajistit kosení ploch pravobřežní bermy minimálně 1x ročně do 31.5 s tím, že případný
odůvodněný posun seče do poloviny června (např. z důvodu nepříznivých klimatických
či hydrologických jevů v květnu) projednat s AOPK ČR a orgánem ochrany přírody na
úrovni KÚ Moravskoslezského kraje

-

Používat jen vybranou lehkou mechanizaci (lištová, bubnová ručně vedená sekačka bez sběru pokosené hmoty se zvedací lištou u důvodu ochrany hnízd mravenců rodu
Myrmica, kosa, křovinořez, případně ruční seč

-

Zcela vyloučit používání strojových sekaček se sběrem hmoty nebo mulčovačů

-

Pokosenou hmotu sklidit do 14 dní od provedení seče

-

Kosení provádět mozaikovitě s tím, že cca 1/3 plochy bude každoročně nepokosena
a ponechávaná plocha bude v jednotlivých letech měněna (rotační způsob
obhospodařování)

-

Zajistit přísevy totenu krvavce vždy po první seči v období květen – červen
a vysazování drnů krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby (srpen - říjen)
z vhodných dotačních lokalit mimo území EVL

-

Zajistit tlumení invaze euryvalentních druhů rostlin: celík kanadský (Solidago
canadensis) – aplikace herbicidů/kosení za stanovených podmínek ve vhodném období
a s přihlédnutím k výskytům totenu krvavce, křídlatka (Reynoutria sp.) –aplikace
herbicidů/kosení za stanovených podmínek ve vhodném období a s přihlédnutím
k výskytům totenu krvavce, netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) – vytrhávání
a odstraňování mimo EVL, popřípadě dalších druhů

-

Zajistit tlumení náletů dřevin v období vegetačního klidu – prevence stínění.

Výslednou dohodu o konkrétním způsobu zajištění uvedených opatření promítnout do
prováděcí projektové dokumentace stavby a zajistit plnění preventivních managementových
Moravskoslezský kraj
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opatření po dobu nejméně tří let před zahájením vlastních technických prací na vzdušném
svahu hráze a podél paty vzdušného svahu pravobřežní hráze.
• V rámci další projektové přípravy projednat s vlastníky louky pod patou vzdušné hráze
způsob údržby této louky s cílem převodu na extenzivní travní porosty, preventivní
a managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky významného druhu modráska
bahenního Adriana Czernika z června 2011, zejména následující zásady a přístupy:
-

Vyloučit rozorávání či obnovu luk orbou, vyloučit aplikaci pesticidů a prostředků
výživy rostlin

-

Travní porosty na lokalitě kosit 1x ročně do 31. května (nejpozději 15. června) s tím,
že seč nesmí probíhat v době květu a zrání živných rostlin

-

Používat jen vybranou lehkou mechanizaci (lištová, bubnová ručně vedená sekačka bez sběru pokosené hmoty se zvedací lištou u důvodu ochrany hnízd mravenců rodu
Myrmica, kosa, křovinořez, případně ruční seč

-

Zcela vyloučit používání strojových sekaček se sběrem hmoty nebo mulčovačů

-

Pokosenou hmotu sklidit do 14 dní od provedení seče

-

Kosení provádět mozaikovitě s tím, že cca 1/3 plochy bude každoročně nepokosena
ponechávaná plocha bude v jednotlivých letech měněna (rotační způsob
obhospodařování)

-

Zajistit přísevy totenu krvavce vždy po první seči v období květen – červen
a vysazování drnů krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby (srpen – říjen)
z vhodných dotačních lokalit mimo území EVL.

Výslednou dohodu o konkrétním způsobu zajištění uvedených opatření promítnout do
prováděcí projektové dokumentace stavby a zajistit plnění preventivních managementových
opatření po dobu nejméně tří let před zahájením vlastních technických prací na vzdušném
svahu hráze a podél paty vzdušného svahu pravobřežní hráze.
• Způsob rekonstrukce (úprav) pravobřežní hráze, navrhovaný projektem mezi km 1,12 až
1,49 rozšířit od hrázové propusti v km 1,05 do úseku podél nadjezí až po km 1,6 a tak snížit
použití technických prvků úpravy hráze (štětovnicová podzemní stěna apod.) v území podél
EVL.
• Úpravu vzdušného svahu hráze podle projektu a koruny podle projektu zahájit nejdříve po
třech letech od provedení prvních managementových opatření.
• Případné stavební práce provádět mimo hlavní vegetační sezónu (mimo období květen –
srpen).
• Pracovní činnosti a zemní práce striktně omezit na vzdušnou stranu a korunu hráze. Na
návodní straně hráze, na bermách a loukách mimo dojezdové trasy neukládat mezideponie
materiálu, neparkovat stavební stroje, neprovádět skrývky zeminy nebo jiné stavební
činnosti a nepojíždět s mechanizací. Příjezd k hrázi vést pouze po vymezené trase, aby
nedošlo k rozježdění louky.
• Při realizaci jakýchkoliv stavebních prací v prostoru EVL zajistit odborný biologický
dozor, který tak operativně zajistí minimalizaci rizika negativního ovlivnění biotopu
modráska bahenního.
• Trvale monitorovat plochy s výskytem totenu jak v prostoru bermy, tak v prostoru
Moravskoslezský kraj

25

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Hlučín – sanace po těžbě štěrkopísku – posudek EIA

vzdušného i návodního svahu hráze a monitorovat výskyt modráska bahenního podle
příslušné metodiky a výskyty mravenců rodu Myrmica s přihlédnutím k plochám výskytu
totenu.
• Prostory pravobřežní hráze a pravobřežní bermy vyloučit ze sadových úprav záměru.
Odpadové hospodářství
V dokumentaci pro následná správní řízení bude uveden způsob nakládání s vytěženými
sedimenty, v případě, že s nimi bude nakládáno jako s vedlejším produktem (ve smyslu par.
3 odst. 5 zákona o odpadech), musí být splněny mimo jiné v případě jejich využití na povrchu
terénu limity stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasíme s připomínkou, jedná se o zákonnou povinnost.
Vodní zákon
Nejsou připomínky.
Ochrana ovzduší
Pro snížení prašnosti z provozu parkoviště a souvisejících komunikací provést výsadbu zeleně
minimálně v rozsahu dle návrhu v dokumentaci.
Výsadba zeleně je podrobně naplánovaná v Technické zprávě VPÚ DECO Praha a.s., která
tvoří přílohu č. 12 dokumentace EIA. Její realizace bude jednou z podmínek návrhu
Stanoviska.
Ad 2) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Požaduje, aby dokumentace pro stavební řízení při realizaci uvedeného záměru řešila
komplexně problematiku hluku dle hlukové studie, která bude zpracována akreditovanou
firmou.
Požadavek je uveden v návrhu podmínek Stanoviska.
Ad 3) Obec Háj ve Slezsku
Nemá připomínky.
Ad 4) Česká inspekce ŽP, oblastní inspektorát Ostrava
ČIŽP považuje vypořádání svých připomínek k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení
za nedostatečné.
Z hlediska ochrany přírody není z dokumentace zřejmé, jakým způsobem budou provedena
opatření navržena v naturovém hodnocení (zpracovatel RNDr. Banaš, příloha 11 oznámení),
tj. zejména SO 508/808 Sadové úpravy, které mají být realizovány na biologicky
nejhodnotnější ploše v rámci lokality a zachování dostatečného počtu živných rostlin
(krvavce totenu) i hnízd mravenců rodu Myrmica pro zachování populace modráska
bahenního. ČIŽP požaduje doplnit zcela konkrétní návrh realizace, který bude v souladu
s doporučením uvedeným v biologickém hodnocení, tj. že sadové úpravy budou provedeny
tak, že biologicky nejhodnotnější plochy budou vyjmuty z parkových úprav a nebude
negativně zasahováno do podmáčených stanovišť. Při realizaci sadových úprav ČIŽP
požaduje použití dřevin přirozené druhové skladby.
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Souhlasíme s připomínkou, do návrhu stanoviska budou přidána opatření uvedená již ve
vypořádání připomínky 1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, Ochrana přírody a krajiny.
V případě meliorace zamokřených pozemků v SZ části zájmového území, chybí informace
o budoucím recipientu těchto drenážních vod. Vzhledem k rozsáhlému kácení v souvisejících
lokalitách není zřejmé, zda proběhne ozelenění vodního toku Opavy a jeho souvisejících
přítoků.
Je uvedeno v návrhu stanoviska, požadujeme problematiku meliorace podrobněji rozpracovat
v dalším stupni projektové dokumentace. Dle požadavku Povodí Odry s.p. nebude probíhat
opětovná výsadba stromů na břehu řeky, ostatní je řešeno v Technické zprávě VPÚ DECO
Praha a.s., která tvoří přílohu č.12 dokumentace EIA. Její realizace je jednou z podmínek
návrhu Stanoviska.
Dále ČIŽP vzhledem k výskytu svižníka Cicindela (Cylindera) arenaria (1 ze 4 lokalit
výskytu na Moravě) nesouhlasí s tím, aby byl SO 406/356 Opevnění břehů jezera realizován
způsobem uvedeným v dokumentaci. ČIŽP požaduje, aby byl alespoň v úseku „obloukové
pláže“ použit materiál se zrnitostí dle doporučení biologického hodnocení.
Souhlasíme s připomínkou, část pláží severního břehu štěrkovny u areálu „vodního lyžování“
(stavební objekt 406 – Opevnění břehů jezera) ponechat ve stávajícím stavu, popřípadě je
dosypat nejlépe pískem a nebo štěrkopískem. Stejně tak by bylo dobré postupovat při obnově
vybraných částí zbývajících břehů (pláží), přičemž ideální by bylo dosypávat břehy tak, aby
byly partie sousedící s vodou velmi pozvolné. Takto provedené úpravy by navýšily plochu
vhodného biotopu i pro další chráněný druh svižníka (Cicindela campestris) a některé
střevlíčky zařazené do Červeného seznamu (Bembidion fluviatile, B.modestum a Nebria
livida).
ČIŽP požaduje, aby byla informována o zahájení realizace jednotlivých SO a o sdělení
identifikace biologického dozoru.
Souhlasíme s připomínkou, požadavek bude uveden v návrhu podmínek Stanoviska.
Z hlediska ochrany vod v dokumentaci chybí posouzení dopadu převedení povodňové vlny
50 m3/s přes jezero. Zdůvodnění, že se jedná o požadavek správce toku (str. 20) považuje
ČIŽP za nedostatečné. Lze očekávat, že toto převedení části povodňové vlny bude mít za
následek následnou výraznou eutrofizaci vody v Hlučínském jezeře důsledkem sedimentace
a následného zabahnění dna, které je významnou regionální koupací lokalitou s pravidelným
sledováním kvality vody. Vzhledem k rozsáhlým parkovacím plochám by měl být z hlediska
možné eutrofizace posuzován i záměr odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch na k.ú.
Kozmice (např. parkovišť) do jezera.
Převedení povodňové vlny přes jezero je navrženo z důvodu odtoku vod z inundačního území
„nad“ Hlučínským jezerem. Jezero se nachází v přirozeně inundačním území a při zamezení
průtoku povodňových vln tímto prostorem bude potřeba o tuto kapacitu navýšit průtok
Opavou. Toto by znamenalo mnohem masivnější zásah do stávajících protipovodňových hrází
než je v současnosti navrhován. Převedení povodňové vlny je navrhováno pro Q100, tedy tato
událost nastane 1 za 100 let, tedy případná míra eutrofizace jezera nebude zdaleka takovou
zátěží jako případné protipovodňové opatření při zabránění tohoto průtoku jezerem.
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Konstatování v dokumentaci záměru, že štětovnicové stěny budou mít zanedbatelný vliv na
proudění podzemní vody s tím, že proudění podzemní vody je s řekou převážně paralelní,
není dle ČIŽP ničím podložené. Lze předpokládat střídavou funkci řeky v drénování,
respektive dotaci podzemních vod v okolí a tedy narušení této funkce podzemními stěnami.
Souhlasíme s připomínkou. Směr proudění podzemní vody je sice v generelu kvaziparalelní
s tokem Opavy, ale údolní terasa drénuje vody také z povodí nacházejících se výše na pravém
břehu (katastry Dobroslavic a Jilešovic), v důsledku toho může zejména v místě úzkého
profilu údolní terasy (km pravobřežní hráze 1,4 – 1,8) dojít k ovlivnění směru proudění
podzemních vod a změně jejich hladiny. Požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace
doplnit z čeho hydrogeologické údaje o vlivu na podzemní vodu vycházejí, zda se jedná
o teoretické předpoklady, nebo o ověřené výsledky hydrogeologické studie doplněné režimním
měřením.
Řešení vztlaků a ochrany proti prolomení na vzdušné straně hrázového systému
doporučujeme navrhnout až na základě studie a matematického modelování, kdy může být
navrženo i jiné opatření než je uvedeno v dokumentaci (např. odlehčovací studny na vzdušné
straně hráze), nebo se prokáže, že těsnicí stěna není vůbec nutná. Bude-li realizován svislý
těsnící prvek pod tělesem hráze (např. tenkostěnná vibrovaná jílocementová, ocelová nebo
klasická jílocementová podzemní stěna či trysková injektáž), aby se prodloužily průsakové
dráhy a zabránilo se tak prolomení měkkých aluviálních zemin v nadloží štěrkového
kolektoru, není nutné jej vetknout až do nepropustného podloží. Tento svislý těsnící prvek
nesmí bránit v době mimo povodně přirozenému drénování podzemní vody do Opavy a nesmí
narušit přirozené proudění podzemní vody.
I když režim ploch s výskytem totenu krvavce jako živné rostliny modráska bahenního v EVL
Jilešovice – Děhylov není závislý na hydrických poměrech, posuzovatel naturového hodnocení
pokládá za potřebné zachovat v rámci úprav pravobřežní hráze co nejpřirozenější hydrický
režim i na území EVL. A to i přes okolnost, že plochy závislé na hydrických poměrech nejsou
pro předmět ochrany EVL rozhodující (Poštovní rybník). Na základě hydrogeologického
vyhodnocení lokality pokládáme za potřebné řešit omezení podzemního svislého těsnícího
prvku v úseku od km 1,05 (pravobřežní propust pod jezem) po km 1,6 (konec vymezení EVL
proti proudu v nadjezí).
Dále ČIŽP požaduje, aby opatření uvedené na str. 57, tj. že „Vjezd vozidel do vodního toku
kvůli těžbě říčních sedimentů a těžba sedimentů bude prováděn jen v období nízkých průtoků.
Místo těžby bude ohrázováno a tedy nebude přímo protékané proudící vodou. Tím dojde
k minimalizaci zákalu.“ bylo stanoveno jako závazná podmínka s opatřením, že v provozních
denících bude zaznamenán průtok a provedená opatření.
Souhlasíme s připomínkou, požadavek bude uveden v návrhu podmínek Stanoviska.
ČIŽP souhlasí s doporučeními u SO 316 a SO 808 ve fázi výstavby, ve fázi provozu pak ČIŽP
upřednostňuje likvidaci dešťových vod vsakem do horninového prostředí, viz. bod 12, str. 68.
Souhlasíme s připomínkou, dešťové vody by měly být prioritně likvidovány zásakem, tak jak
jej upřednostňuje Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Vyhláška
č. 501/2006 Sb. (novelizace č. 269/2009 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území,
a ne odvodem do povrchové vodoteče Vařešinky. Požadavek bude uveden v návrhu podmínek
Stanoviska.
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Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že pro využití vytěžených zemin jako
vedlejších produktů (viz. str. 35 dokumentace záměru) je nutno splnit dle § 3 odst. 6 zákona
o odpadech kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena. Pro oblast využití odpadů na
povrch terénu jsou stanovena kritéria ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Souhlasíme s připomínkou, jedná se o zákonnou povinnost.
ČIŽP požaduje zapracovat do podmínek realizace záměru opatření k minimalizaci negativních
vlivů na přírodu vyplývající z biologického hodnocení a posouzení záměru dle § 45i zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Souhlasíme s připomínkou, do návrhu stanoviska budou přidána opatření již uvedená ve
vypořádání připomínky 1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, Ochrana přírody a krajiny.
Ad 5) Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Pozemky v k.ú. Jilešovice – pokud byly vyňaty ze ZPF trvale, bez připomínek. Pokud šlo
o dočasné vynětí, je nutno postupovat dle plánu rekultivace, který byl součástí dokumentace
k žádosti o souhlas s odnětím ze ZPF. Má-li dojít k záboru, je investor povinen požádat
o souhlas dle par. 9 zákona.
V současné době probíhá řízení k trvalému, resp. dočasnému záboru jednotlivých pozemků.
Informace o způsobu ochrany pozemků, rozsahu záboru a plánu rekultivace budou doplněny
v dalším stupni projektové dokumentace.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Záměr je z vodoprávního hlediska možný.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Nemáme námitek. V souladu s ust. par. 9 a) zákona o odpadech připomínáme, aby případně
vzniklé využitelné odpady, např. živice, byly nabízeny k recyklaci. Upozorňujeme, že zákon
se dle ust. par. 2 odst. 1 písm. j) vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou zemin
a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností, pokud stavebník
prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí
nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S přebývající zeminou je ale nutno
nakládat jako s odpadem dle zákona.
Souhlasíme s připomínkou, jedná se o zákonnou povinnost.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Záměr je realizovatelný za předpokladu dodržení podmínek zmírňujících opatření, které uvádí
a sumarizuje kapitola D.IV. Jednotlivá správní řízení pro povolení ke kácení dřevin vedou
věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, kde nedílnou součástí rozhodnutí
je náhradní výsadba stromů za kompenzaci ekologické újmy.
Souhlasíme s připomínkou, opatření budou součástí návrhu podmínek Stanoviska.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na povrchové
a podzemní vody a na faunu, flóru a ekosystémy.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze
vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech uvedených skutečností
lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí
formulovat následující závěr:
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto
zákona. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením realizace záměru či jsou podmiňující pro realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu doporučujeme realizovat záměr „Sanace, rekultivace
a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ v předložené variantě při respektování
navržených opatření.

VII. NÁVRH STANOVISKA
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru:
Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína
2. Kapacita (rozsah) záměru
Náplní záměru jsou vodohospodářské úpravy, soustředěné na Hlučínské jezero a jeho
bezprostřední okolí o ploše cca 130 ha tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz vodního
díla. Současně budou realizována protipovodňová opatření k ochraně proti stoleté vodě. Na
vodním toku Opavě budou rekonstruovány protipovodňové ochranné hráze podél
Hlučínského jezera v délce cca 3,5 km v případě pravobřežní hráze a cca 2,5 km u levobřežní
hráze. Práce budou pokračovat opravou zhruba půlkilometrového úseku čelní hráze
Hlučínského jezera. V rámci této etapy budou odstraněny nánosy z koryta řeky Opavy
v kilometrovém úseku od jezu Děhylov dále po proudu v celkovém objemu cca 13 800 m3.
Dále dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury a obnově zeleně v severním
a východním zázemí jezera, kde se bude jednat o práce na ploše cca 100 ha. Z infrastruktury,
kromě rekonstrukce a výstavby přístupových komunikací, silničního mostu spojujícího
Jilešovice - Kozmice a vybudování/rekonstrukce sítí, zde budou nejvýznamnějším prvkem
parkoviště o celkové kapacitě cca 2 000 osobních aut.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Hlučín, Dobroslavice, Kozmice, Děhylov, Háj ve Slezsku (místní část
Jilešovice)
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Katastrální území:

Hlučín (639711), Dobroslavice (627437), Kozmice (671878), Děhylov
(625418), Jilešovice (660035)

4. Obchodní firma oznamovatele
Město Hlučín
5. IČ oznamovatele
00300063
6. Sídlo oznamovatele
Mírové nám. 24/23, 748 01 Hlučín
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veselý

Datum předložení:

duben 2010

2. Dokumentace
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veselý

Datum předložení:

červen 2011

3. Posudek
Zpracovatel:

Ing. Luboš Štancl

Datum předložení:

prosinec 2011

4. Veřejné projednání
Místo:

bude doplněno

Datum konání:

bude doplněno

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Závěry hodnocení:
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. Ve vztahu k dokumentaci EIA posuzovaného záměru jsou z hlediska
naplnění podstaty přílohy č. 4 zákona i celkové dikce zákona požadavky na obsah a úplnost
dokumentace splněny s tím, že toto hodnocení zahrnuje rovněž doplňující informace
vyžádané zpracovatelem posudku.
Z hlediska úplnosti a správnosti údajů a vstupních informací uvedených v dokumentaci lze
konstatovat, že dokumentace obsahuje podklady a informace s akceptovatelnou vypovídací
schopností pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí a pro vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí s doplňky
Moravskoslezský kraj

31

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ŽP

Hlučín – sanace po těžbě štěrkopísku – posudek EIA

a některými připomínkami a doporučeními, které jsou uvedeny a komentovány v posudku
dokumentace a v podmínkách tohoto stanoviska.
Hodnocení vlivu na životní prostředí je dokumentací EIA řešeno na základě podkladů
zpracovaných v průběhu přípravy záměru. Tyto podklady jsou prezentovány v dokumentaci
a komentovány v posudku. Zpracování posudku bylo provedeno v souladu s přílohou č. 5
zákona č. 100/2001 Sb. a vedle posouzení dokumentace a doplňujících informací zahrnuje
rovněž vypořádání připomínek a požadavků dotčených správních úřadů a územních
samosprávných celků, kteří se k předložené dokumentaci vyjádřily.
Na základě posudku lze považovat předloženou dokumentaci o posuzování vlivů
předmětného záměru na životní prostředí za akceptovatelnou. Při zohlednění doložených
údajů o vlivech záměru na životní prostředí, technického řešení záměru a na základě
podmínek realizace záměru uvedených v návrhu tohoto stanoviska lze učinit závěr, že vlivy
záměru na životní prostředí nebudou v okolí lokality záměru přesahovat míru stanovenou
příslušnými složkovými zákony a dalšími dotčenými předpisy.
V prostoru lokality záměru je dotčen zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v jejich platném znění, uvedené
vlivy záměru a jejich vzájemné vazby je nutno posoudit v posudkem uvedených širších
souvislostech.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

•

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

•

ČIŽP OI Ostrava

•

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Realizace záměru nebude představovat významný negativní vliv na životní prostředí
v případě, že budou respektovaná navržená opatření a nedojde k havarijním situacím.
Záměr si vyžádá vynětí části dotčených pozemků ze ZPF, správní řízení k tomuto v současné
době probíhá a ve stanovisku odpovědného orgánu budou navržena opatření minimalizující
negativní vlivy na půdu.
Vlivy na vodu přesáhnou hranice záměru v pozitivním smyslu - zlepšení protipovodňové
ochrany přinese i lepší budoucí využití území.
Při realizaci záměru nelze zcela vyloučit negativní ovlivnění chráněných území a živočichů
v nich žijících, k eliminaci jejich závažnosti a rozsahu jsou navržena vhodná opatření.
Přeshraniční vliv záměru lze vyloučit.
Moravskoslezský kraj
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2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí dostačujícím
způsobem popsáno, odpovídá současnému stupni poznání a je na standardní úrovni.
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
V následující části 3 jsou uvedena opatření, jejichž splnění zajistí minimalizaci případných
negativních vlivů na životní prostředí.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí
Pro fázi přípravy:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Pro provádění stavby, resp. pro manipulaci s nebezpečnými látkami (zejména pohonné
hmoty a další provozní kapaliny stavebních mechanismů a vozidel) vypracovat
a příslušným vodoprávním úřadem nechat schválit specifický provozní řád a havarijní
plán.
Dokumentaci pro stavební řízení doplnit o komplexní řešení problematiky hluku dle
hlukové studie, která bude zpracována akreditovanou firmou..
Informace o vynětí pozemků ze ZPF, způsobu ochrany, rozsahu záboru a plánu
rekultivace doplnit v dalším stupni projektové dokumentace.
V dalším stupni projektové dokumentace doplnit informace o budoucím recipientu
drenážních vod v případě meliorace zamokřených pozemků v SZ části zájmového území.
V dalším stupni projektové dokumentace budou doplněny hydrogeologické údaje o vlivu
na podzemní vodu. Řešení vztlaků a ochrany proti prolomení na vzdušné straně
hrázového systému bude navrženo na základě výsledků geologického průzkumu
a následně zpracované studie s matematickým modelem.
Provést rozbory dnových sedimentů, které budou těženy z řeky Opavy s cílem stanovit
podmínky pro další nakládání s nimi (zpětné využití v rámci realizace projektu, uložení
na nejbližší vhodnou skládku apod.).
V dokumentaci pro následná správní řízení uvést způsob nakládání s vytěženými
sedimenty. V případě, že s nimi bude nakládáno jako s vedlejším produktem (ve smyslu
par. 3 odst. 5 a 6 zákona o odpadech), musí být v případě jejich využití na povrchu terénu
splněny limity stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci další projektové přípravy projednat se správcem toku – Povodím Odry s.p.,
způsob údržby pravobřežní hráze a pravobřežní bermy toku v mezihrází, konkrétní
preventivní a managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace
a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky
významného druhu modráska bahenního A. Czernika z června 2011, zejména následující
zásady a přístupy:
a) Zajistit kosení travnatých ploch hráze dvakrát ročně v intervalech 1 seč: duben –
konec května, 2. seč 15. září – 31. října, případný odůvodněný posun 1. seče do
poloviny června (např. z důvodu nepříznivých klimatických či hydrologických jevů
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v květnu) projednat s AOPK ČR a orgánem ochrany přírody na úrovni KÚ
Moravskoslezského kraje
b) Zajistit kosení ploch pravobřežní bermy minimálně 1x ročně do 31.5. s tím, že
případný odůvodněný posun seče do poloviny června (např. z důvodu nepříznivých
klimatických či hydrologických jevů v květnu) projednat s AOPK ČR a orgánem
ochrany přírody na úrovni KÚ Moravskoslezského kraje
c) Používat jen vybranou lehkou mechanizaci (lištová, bubnová ručně vedená sekačka bez sběru pokosené hmoty se zvedací lištou u důvodu ochrany hnízd mravenců rodu
Myrmica, kosa, křovinořez, případně ruční seč
d) Zcela vyloučit používání strojových sekaček se sběrem hmoty nebo mulčovačů
e) Pokosenou hmotu sklidit do 14 dní od provedení seče
f)

Kosení provádět mozaikovitě s tím, že cca 1/3 plochy bude každoročně nepokosena
a ponechávaná plocha bude v jednotlivých letech měněna (rotační způsob
obhospodařování)

g) Zajistit přísevy totenu krvavce vždy po první seči v období květen – červen
a vysazování drnů krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby (srpen - říjen)
z vhodných dotačních lokalit mimo území EVL
h) Zajistit tlumení invaze euryvalentních druhů rostlin: celík kanadský (Solidago
canadensis) – aplikace herbicidů/kosení za stanovených podmínek ve vhodném
období a s přihlédnutím k výskytům totenu krvavce, křídlatka (Reynoutria sp.) –
aplikace herbicidů/kosení za stanovených podmínek ve vhodném období
a s přihlédnutím k výskytům totenu krvavce, netýkavka žláznatá (Impatiens
glandulifera) – vytrhávání a odstraňování mimo EVL, popřípadě dalších druhů
i)
9.

Zajistit tlumení náletů dřevin v období vegetačního klidu – prevence stínění.

Výslednou dohodu o konkrétním způsobu zajištění uvedených opatření promítnout do
prováděcí projektové dokumentace stavby a zajistit plnění preventivních
managementových opatření po dobu nejméně tří let před zahájením vlastních technických
prací na vzdušném svahu hráze a podél paty vzdušného svahu pravobřežní hráze.

10. V rámci další projektové přípravy projednat s vlastníky louky pod patou vzdušné hráze
způsob údržby této louky s cílem převodu na extenzivní travní porosty, preventivní
a managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky významného druhu
modráska bahenního A. Czernika z června 2011, zejména následující zásady a přístupy:
a) Vyloučit rozorávání či obnovu luk orbou, vyloučit aplikaci pesticidů a prostředků
výživy rostlin
b) Travní porosty na lokalitě kosit 1x ročně do 31. května (nejpozději 15. června) s tím,
že seč nesmí probíhat v době květu a zrání živných rostlin
c) Používat jen vybranou lehkou mechanizaci (lištová, bubnová ručně vedená sekačka bez sběru pokosené hmoty se zvedací lištou u důvodu ochrany hnízd mravenců rodu
Myrmica, kosa, křovinořez, případně ruční seč
d) Zcela vyloučit používání strojových sekaček se sběrem hmoty nebo mulčovačů
e) Pokosenou hmotu sklidit do 14 dní od provedení seče
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f) Kosení provádět mozaikovitě s tím, že cca 1/3 plochy bude každoročně nepokosena
a ponechávaná plocha bude v jednotlivých letech měněna (rotační způsob
obhospodařování)
g) Zajistit přísevy totenu krvavce vždy po první seči v období květen – červen
a vysazování drnů krvavce totenu provádět v závěru vegetační doby (srpen – říjen)
z vhodných dotačních lokalit mimo území EVL.
11. Výslednou dohodu o konkrétním způsobu zajištění uvedených opatření promítnout do
prováděcí projektové dokumentace stavby a zajistit plnění preventivních
managementových opatření po dobu nejméně tří let před zahájením vlastních technických
prací na vzdušném svahu hráze a podél paty vzdušného svahu pravobřežní hráze.
Pro fázi výstavby:
12. Stavební práce provádět mimo hlavní vegetační sezónu (mimo období květen – srpen).
13. Při realizaci jakýchkoliv stavebních prací v prostoru EVL zajistit odborný biologický
dozor, který tak operativně zajistí minimalizaci rizika negativního ovlivnění biotopu
modráska bahenního.
14. O zahájení realizace jednotlivých SO a identifikaci biologického dozoru informovat
ČIŽP.
15. Provádět managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky významného druhu
modráska bahenního A. Czernika z června 2011.
16. Trvale monitorovat plochy s výskytem totenu jak v prostoru bermy, tak v prostoru
vzdušného i návodního svahu hráze a monitorovat výskyt modráska bahenního podle
příslušné metodiky a výskyty mravenců rodu Myrmica s přihlédnutím k plochám výskytu
totenu.
17. Úpravu vzdušného svahu hráze podle projektu a koruny podle projektu zahájit nejdříve
po třech letech od provedení prvních managementových opatření.
18. Vzhledem k výskytu svižníka Cicindela (Cylindera) arenaria, Cicindela campestris
a některých střevlíčků zařazených do Červeného seznamu (Bembidion fluviatile, B.
modestum a Nebria livida) část pláží severního břehu štěrkovny u areálu „vodního
lyžování“ v úseku „obloukové pláže“ (stavební objekt 406 – Opevnění břehů jezera)
ponechat ve stávajícím stavu, popřípadě je dosypat nejlépe pískem anebo štěrkopískem.
Stejně tak postupovat při obnově vybraných částí zbývajících břehů (pláží), dosypávat
břehy tak, aby byly partie sousedící s vodou velmi pozvolné.
19. Při odstraňování nánosů v rámci SO 103 část materiálu volně rozhrnout pod hrází, aby
mohly vzniknout příhodné biotopy pro ohrožené druhy bezobratlých živočichů.
20. S přihlédnutím ke stavebně-technickým možnostem statnější stromy (olše a topoly)
v severní části SO 301 na hrázi ponechat a korunu navýšit případným přihrnutím kmenů.
21. Bude-li to technicky možné, zvodnělý příkop podél komunikace spojující Děhylov
a Hlučín (SO 313) nezatrubňovat.
22. Pracovní činnosti a zemní práce striktně omezit na vzdušnou stranu a korunu hráze. Na
návodní straně hráze, na bermách a loukách mimo dojezdové trasy neukládat
mezideponie materiálu, neparkovat stavební stroje, neprovádět skrývky zeminy nebo jiné
stavební činnosti a nepojíždět s mechanizací. Příjezd k hrázi vést pouze po vymezené
trase, aby nedošlo k rozježdění louky.
23. Způsob rekonstrukce (úprav) pravobřežní hráze, navrhovaný projektem mezi km 1,12 až
1,49 rozšířit od km 1,05 (pravobřežní propust pod jezem) do km 1,60 (konec vymezení
Moravskoslezský kraj
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24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

EVL proti proudu v nadjezí) a tak snížit použití technických prvků úpravy hráze
(štětovnicová podzemní stěna apod.) v území podél EVL.
Při provádění sanace hráze injektáží zabránit úniku injektážní směsi do povrchového
toku.
Vjezd vozidel do vodního toku kvůli těžbě říčních sedimentů a těžba sedimentů provádět
jen v období nízkých průtoků. Místo těžby bude ohrázováno a tedy nebude přímo
protékané proudící vodou. V provozních denících stavby bude zaznamenán průtok
a provedená opatření.
Obnovit meandrující tvar potoka Vařešinky v rámci SO 316 tak, aby byla vytvořena
přirozená dynamika drobného toku. V místech meandrů koryto rozšířit, zpevnění břehů
provádět zejména v místech případných splavů. Jako retenční prvky používat zejména
větší kameny uložené v korytě, popřípadě dřevěné splávky. Nežádoucí je provádět plošně
betonování dna a břehů. Pokud nebudou dřeviny bránit v realizaci stavby, část stromů
(zejména vrby) ponechat.
Provést výsadbu zeleně minimálně v rozsahu dle návrhu v dokumentaci EIA, příloha
č.12. Vysazovat dřeviny původní druhové skladby, upřednostňovat zejména dub, javor,
jilm, topol a jasan, výsadba by měla být rozvolněná Prostory pravobřežní hráze
a pravobřežní bermy vyloučit ze sadových úprav záměru.
V době pracovních přestávek důsledně vypínat motory stavebních strojů, provádět
pravidelnou kontrolu a údržbu stavebních strojů, mechanismů a nářadí.
Prašnost na staveništi v teplém a suchém období snižovat skrápěním stavebních ploch.
Maximálně využívat kapacitu nákladních automobilů, očistu dopravních prostředků
a mechanizace provádět při výjezdu ze staveniště tak, aby nedošlo k případné
kontaminaci půdy ropnými látkami.
V zařízení staveniště neskladovat pohonné hmoty ani oleje.
Odpady na stavbě důsledně třídit, shromažďovat odděleně a předávat oprávněné osobě
k využití nebo odstranění.

Pro fázi provozu:
33. Provádět managementová opatření vyplývající ze studie Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky významného druhu
modráska bahenního A. Czernika z června 2011.
34. Dešťové vody prioritně likvidovat zásakem do horninového prostředí, tak jak jej
upřednostňuje Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Vyhláška
č.501/2006 Sb. (novelizace č.269/2009 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území
35. Pro provoz a údržbu funkčních objektů Hlučínského jezera zpracovat a důsledně
dodržovat provozně manipulační řád a havarijní plán.
36. Pro odlučovače ropných látek na parkovištích zpracovat provozní řád a provádět
pravidelné kontroly a údržbu.
37. S odpady vzniklými při údržbě areálu nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
Pro fázi ukončení záměru:
Pro daný záměr není relevantní.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
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Záměr byl předložen v jedné variantě, co se týče umístění, kapacity i technického řešení.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
K dokumentaci se vyjádřily následující instituce a občané:
•
•
•
•
•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ČIŽP OI Ostrava
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí
Obec Háj ve Slezsku.

Připomínky uvedených subjektů se týkaly:
•
•
•
•

dopadů záměrů na hydrologické a hydrogeologické poměry lokality
opatření navržených v biologickém a naturovém hodnocení záměru
nakládání s vytěženými sedimenty
vlivu hluku.

Všechny připomínky byly v rámci posudku vypořádány.
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti, zpracovaného posudku
a výsledků veřejného projednání posudku a dokumentace, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, z hlediska hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí, vydává
souhlasné stanovisko
k realizaci záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“
při respektování níže uvedených podmínek pro realizaci záměru:
Podmínky uděleného stanoviska
Podmínky jsou vyjmenovány v kapitole III.3 Návrhu stanoviska - Návrh opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Datum vydání stanoviska:
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Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku:

prosinec 2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
Ing. Luboš Štancl, Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava, tel.: 603 874 098,
stancl@azgeo.cz
Ing. Ivana Mariánková, Havlíčkova 818, 742 83 Klimkovice, tel.: 739 627 226,
mariankova@azgeo.cz
Ing. Ondřej Lubojacký, 29.dubna 250/15, 700 30 Ostrava, tel.: 731 476 165,
lubojacky@azgeo.cz
RNDr. Milan Macháček, Za Prachárnou 4723/11, 586 05 Jihlava, tel: 603 891 284,
ekoex@iol.cz
Autorizace ke zpracování posudku:
Ing. Luboš Štancl, osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10, vydáno dne
6.5.2010
Podpis zpracovatele posudku:
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Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína
Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
(podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.)

Přílohová část

Seznam příloh:
1. Závěr zjišťovacího řízení
2. Vyjádření dotčených subjektů k posuzované dokumentaci EIA
3. Posouzení naturového hodnocení
4. Autorizace EIA – Ing. Štancl

Ostrava, prosinec 2011
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KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX00XM
0DB*

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MSK 139112/2011
ŽPZ/32003/2011/Pok
208.3 V10
Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
595 622 586
595 622 396
marketa.krahulec@kr-moravskoslezsky.cz
2011-08-04

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k dokumentaci
záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u
Hlučína“
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumentaci záměru a vydal toto vyjádření.
Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon“), požaduje do stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí zahrnout
opatření navržená v kapitole 6 přílohy č. 9 dokumentace (Biologické hodnocení) a opatření navržená v kapitole
8 přílohy č. 14 dokumentace (Podpora evropsky významného druhu modráska bahenního).
Mgr. Mach
Odpadové hospodářství
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: v dokumentaci pro následná správní řízení bude uveden
způsob nakládání s vytěženými sedimenty, v případě, že s nimi bude nakládáno jako s vedlejším produktem
(ve smyslu § 3 odst. 5 zákona o odpadech) musí být splněny mimo jiné v případě jejich využití na povrchu
terénu limity stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Kafková

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30

www.kr-moravskoslezsky.cz

Vodní zákon
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejících předpisů, nemá krajský úřad k předložené dokumentaci záměru připomínky.
Ing. Dědicová
Ochrana ovzduší
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů: V souladu nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým
se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a v souladu
s Krajským programem snižování emisí Moravskoslezského kraje, krajský úřad požaduje, pro snížení prašnosti
z provozu parkoviště a souvisejících komunikací, provést výsadbu zeleně minimálně v rozsahu dle návrhu
v dokumentaci.
Ing. Freisler

Vypracovala: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
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AZ GEO, s.r.o., Masná 8, 702 00 Ostrava

Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína
Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
(podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.)

P ř í l o h a č. 3

Posouzení naturového hodnocení
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Sanace, rekultivace a revitalizace území
po těžbě štěrkopísku u Hlučína
Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
(podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.)
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Autorizace EIA – Ing. Štancl
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