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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
ČHMÚ

Český hydrometeoro1ogický ústav

ČSN

Česká státní norma

DP

Dobývací prostor

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

ICHS

Ischemická choroba srdeční

k.ú.

Katastrální území

KKZ

Komise pro klasifikaci zásob

KN

Katastr nemovitostí

KO

Kriticky ohrožený druh

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

Ldn

Dlouhodobá ekvivalentní hladina 24 hodinová

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NO2

Oxid dusičitý

NOX

Oxidy dusíku

NRBK

Nadregionální biokoridor

O

Odpady kategorie ostatní

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PK

Pozemkový katastr

RŽP

Referát životního prostředí

SO

Silně ohrožený druh

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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Úvod
Toto oznámení je zpracováno pro záměr těžby a následné rekultivace v DP Nové Ouholice.
Jedná se o pískovnu Nové Ouholice, kterou je plánováno otevřít jako náhradu za dotěžovanou
pískovnu Černuc.
Průzkumné práce na ložisku štěrkopísku Chržín-Nové Ouholice (č. ložiska 3 216 500) byly
provedeny v roce 1984 n.p. Geoindustria Praha pod číslem úkolu 01 82 1130. Ověřené zásoby
suroviny v celkové výši 15 291 000 m3 v kat. C1 a C2 byly schváleny usnesením KKZ v roce 1985.
Rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání vydal Technický a zkušební ústav stavební
dne 2.8.1984 pod zn. TZÚS - GMO - 392/04. Podle ustanovení § 43 horního zákona se tedy jedná
o výhradní ložisko, které je podle ust. § 5 odst. 2 horního zákona ve vlastnictví České republiky.
Ochrana ložiska je ve smyslu ustanovení § 16 horního zákona zajištěna rozhodnutím o stanovení
chráněného ložiskového území, které bylo vydáno OBÚ v Kladně dne 10.5.1991
č.j. 892/91/460.2/Ha/Ka pod názvem Nové Ouholice.
Dobývání suroviny v navrhovaném dobývacím prostoru Nové Ouholice se plánují provádět
povrchovým způsobem pomocí kolových nakladačů ve třech těžebních řezech.
Termín zahájení těžební činnosti se předpokládá v letech 2006 - 2007.
V průběhu zpracování byla ve spolupráci s oznamovatelem technická stránka záměru
korigována z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci
jednotlivých vlivů otvírky a těžby na životní prostředí.
Zpracování oznámení je provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení a následné zpracování dokumentace
EIA.
Oznámení zpracovala:
Mgr.

Markéta Dušková (osvědčení o odborné způsobilosti
č.j. 29560/4924/OPVŽP/02 ze dne 14. 11. 2002)

Ing.

Zuzana Mattušová

Na dílčích částech spolupracovali:
Mgr.

Pavel Dušek

(zoologie)

Mgr.

Pavel Bauer

(botanika)

Vedoucím celého řešitelského týmu byl :
Ing.

Libor Ládyš

(osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8.6. 1993)
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma
Václav Maurer
IČO
46360646
Sídlo
Lužec nad Vltavou č. p. 36
277 06
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Václav Maurer
Lužec nad Vltavou č.p. 36
277 06
tel.: 315 691 167
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje

1. Název záměru
Dobývací prostor (dále jen DP) Nové Ouholice

2. Kapacita (rozsah) záměru
Předpokládá se, že na níže uvedených pozemcích o celkové rozloze 46,6293 ha bude vytěženo
dle 1. varianty 5 080 tis. m3 štěrkopísku a dle 2. varianty 5 710 tis. m3 štěrkopísku.
Celková plocha navrhovaného dobývacího prostoru Nové Ouholice je cca 46,63 ha.
Plocha území plánovaného k provádění těžby a následné rekultivace je cca 45,64 ha, z toho
plocha záboru lesní půdy je cca 9,94 ha, plocha záboru zemědělské půdy je 32,9795 ha, zbývající část
o výměře cca 3,71 ha jsou ostatní plochy a komunikace.

3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Nové Ouholice

Katastrální území:
k.ú. Nové Ouholice (35,1778 ha)
Pozemky KN: 297/1, 297/3, 297/4, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 348/2, 363, 365, 376, 394/1,
394/2, 394/4, 394/5, 394/6, 394/7, 394/9, 395, 415, 422, 453, 455, 863/2, 866,
890, 891, 898/1, 914, 915
Pozemky PK: 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 345, 350, 351, 353-1, 353-2, 354, 361,
363, 365, 376-1, 376-2, 377, 378, 387, 389, 390, 392/1, 392/2-1, 392/2-2,
393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 393/9, 393/10, 393/11,
393/12, 393/13, 423, 424, 427, 429, 433, 435, 441/2, 864, 865
k.ú. Sazená (10,7191 ha)
Pozemky KN: 1161/1, 1172, 1173, 1176, 1179, 1180/2, 1180/3, 1183, 1186, 1187, 1190,
1193, 1196, 1199, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1206, 1213, 1214, 1215/1,
1215/2, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1230, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1296, 1297
Pozemky PK: 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202,
1203, 1204, 1206, 1208, 1212, 1214, 1231, 1232, 1233, 1234, 1240
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k.ú. Nová Ves (0,7324 ha)
Pozemky KN: 251, 287/5, 291/1, 291/2

4. Charakter záměru
Předmětem těžby v DP Nové Ouholice nacházejícím se v k.ú. Nové Ouholice, k.ú. Sazená
a k.ú. Nová Ves je vydobytí výše uvedených zásob (dle varianty 1 a 2). Po skončení těžby je
plánována rekultivace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich
výběr, resp. odmítnutí
Jak již bylo uvedeno v úvodu, pískovna Nové Ouholice je plánována otevřít jako náhrada
za dotěžovanou pískovnu Černuc.
Průzkumné práce na ložisku štěrkopísku Chržín-Nové Ouholice (č. ložiska 3 216 500) byly
provedeny v roce 1984 n.p. Geoindustria Praha pod číslem úkolu 01 82 1130. Ověřené zásoby
suroviny v celkové výši 15 291 000 m3 v kat. C1 a C2 byly schváleny usnesením KKZ v roce 1985.
Rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému dobývání vydal Technický a zkušební ústav stavební
dne 2.8.1984 pod zn. TZÚS - GMO - 392/04.
Podle ustanovení § 43 horního zákona se tedy jedná o výhradní ložisko, které je podle ust. § 5
odst. 2 horního zákona ve vlastnictví České republiky.
Ochrana ložiska je ve smyslu ustanovení § 16 horního zákona zajištěna rozhodnutím
o stanovení chráněného ložiskového území o výměře 57,9316 ha, které bylo vydáno OBÚ v Kladně
dne 10.5.1991 č.j. 892/91/460.2/Ha/Ka pod názvem Nové Ouholice.
Ke dni 1.1.2003 byly ve státní bilanci zásob ložisek nerostů ČR na tomto ložisku evidovány
geol. zásob suroviny v kategorii bilanční prozkoumané volné ve výši 10 557 tis. m3, v kategorii
bilanční prozkoumané vázané ve výši 2 080 tis. m3 a v kategorii bilanční vyhledané vázané ve výši
817 tis. m3.
K těžbě je plánováno využít téměř celou plochu navrhovaného dobývacího prostoru Nové
Ouholice - tj. 46,63 ha, s výjimkou ochranných pilířů okolo sloupů VN linky a dvou malých ploch
v severovýchodním a v severozápadním okraji DP.
Dobývací prostor je tvořen stranami nepravidelného dvanáctiúhelníka.
Variantně je rozsah těžby řešen s ohledem na průběh podzemního vodovodního potrubí, které
prochází napříč navrhovaným dobývacím prostorem ve směru jihozápad - severovýchod.
První varianta předpokládá zachování pilíře vodovodního potrubí ve stávající trase, druhá
varianta předpokládá vodovodní potrubí v průběhu dobývání přeložit a pilíř odtěžit. Z tohoto důvodu
byla plocha navrhovaného dobývacího prostoru Nové Ouholice rozdělena na dvě těžební etapy,
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a to na západní etapu, která bude dobývána jako první, a na východní etapu, která bude dobývána
až po vytěžení zásob v západní etapě. Otvírku pískovny je plánováno provést v severní části západní
etapy v návaznosti na umístění přístupové komunikace.
Bilance hmot, které bude mít organizace podle jednotlivých variant k dispozici z provádění
skrývkových prací je následující:
Tab. č. 1 Bilance hmot
varianta číslo

dotčená plocha
v ha

objem humus. hlíny
v m3

objem hlušiny v m3

celkový objem
hmot v m3

1

43,52

274 176

200 192

474 368

2

45,64

287 532

209 944

497 476

Bilance hmot, které bude organizace v jednotlivých etapách potřebovat k rekultivaci podle
1. varianty je:
Tab. č. 2 Bilance hmot – varianta 1
potřeba rekultivačních hmot v m3

rekult. etapa
č.

výměra
v ha

do krycích vrstev, do konstrukčních vrstev, výkop.
humus. hlína, ornice
zeminy, sprašové hlíny

rekultivační
hmoty celkem

1

8,14

48 840

36 350

85 190

2

5,93

35 580

33 770

69 350

3

14,82

88 920

76 190

165 110

4

10,87

56 240

52 900

109 140

5

4,87

25 480

23 960

49 440

cesty

1,01

0

10 100

10 100

celkem

45,64

255 060

233 270

488 330
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Bilance hmot, které bude organizace v jednotlivých etapách potřebovat k rekultivaci podle
2. varianty je:
Tab. č. 3 Bilance hmot – varianta 2
potřeba rekultivačních hmot v m3

rekult. etapa
č.

výměra v ha

do krycích vrstev, do konstrukčních vrstev, výkop.
humus. hlína,
zeminy, sprašové hlíny
ornice

rekultivační
hmoty celkem

1

5,34

32 040

16 020

48 060

2

5,69

34 140

32 400

66 540

3

12,45

74 700

60 390

135 090

4

16,08

96 480

71 200

167 680

5

5,02

30 120

22 240

52 360

cesty

1,06

0

10 600

10 600

celkem

45,64

267 480

212 850

480 330

Z výše uvedených bilancí vyplývá, že v případě realizace těžby a rekultivace podle 1. varianty
bude přebytek u vrchní humusové hlíny, ale deficit bude u spodní vrstvy půdy (hlušiny).
Protože mírný deficit bude také u celkového objemu hmot, bude třeba zajistit v rámci rekultivace také
dovoz vhodných zemin z jiných lokalit.
V případě realizace těžby a rekultivace podle 2. varianty bude také přebytek vrchní humusové
hlíny a mírný deficit u spodní vrstvy půdy (hlušiny), ale u celkového objemu hmot bude přebytek,
protože nebude třeba provádět technické úpravy závěrných svahů u pilíře vodovodního vedení. U této
varianty tedy bude celková bilance hmot vyrovnaná a žádné zeminy z jiných lokalit nebude třeba
dovážet.
Jak je v úvodu kapitoly zmíněno, 2 varianty řešení těžby v DP Nové Ouholice jsou zpracovány
s ohledem na stávající podzemní vodovodní vedení.
1. varianta – shrnutí:
•

zachování vodovodního vedení v původní trase

•

menší výtěžnost – 5 080 tis. m3 suroviny

•

deficit u celkového objemu hmot

2. varianta – shrnutí:
•

přeložka vodovodního vedení

•

větší výtěžnost – 5 710 tis. m3 suroviny

•

vyrovnaná celková bilance hmot

Závěr:
Obě varianty se jeví jako akceptovatelné, přičemž varianta č. 2 se jeví přijatelnější.

-EKOLA-

11

DP Nové Ouholice

Oznámení dle z. č. 100/2001Sb.

6. Popis technického a technologického řešení
Dobývací metody
Dobývání suroviny v navrhovaném dobývacím prostoru Nové Ouholice je plánováno provádět
povrchovým způsobem pomocí kolových nakladačů ve třech těžebních řezech. Těžba bude provedena
ve dvou etapách.
I. etapa těžby - dobývání suroviny v západní těžební etapě:
Těžební postup se z místa otvírky rozšíří na celou plánovanou šířku (cca 300 m) a bude
postupovat jižním směrem až k jižní hranici dobývacího prostoru. Celkem se plánuje v této části
dobývacího prostoru vytěžit cca 3 650 tis. m3 suroviny. Při průměrném objemu roční těžby ve výši
140 tis. m3 bude celková doba těžby cca 26 let (předpokládané období těžby v letech 2006 - 2031).
Dobývání je plánováno ve třech těžebních řezech v těchto úrovních:
- I. řez v úrovni cca 227 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit cca 970 tis. m3 suroviny,
hlavní těžební směr bude jižní. Průměrná výška tohoto řezu je plánována cca 4,5 m, skutečná výška
lomové stěny však bude kolísat v závislosti na konfiguraci terénu a mocnosti prováděných skrývek
v rozmezí cca 1 - 6 m.
- II. řez v úrovni cca 221 - 222 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit cca 1 460 tis. m3
suroviny, hlavní těžební směr bude jižní. Průměrná výška řezu je plánována cca 5,5 m.
- III. řez v úrovni cca 215 - 218 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit cca 1 220 tis. m3
suroviny, hlavní těžební směr bude severovýchodní až severní. Průměrná výška tohoto řezu je
plánována 5,0 m, skutečná výška lomové stěny však bude kolísat v závislosti na konfiguraci křídového
podloží v rozmezí cca 3 - 6 m.
II. etapa těžby - dobývání suroviny ve východní těžební etapě:
U jižního okraje dobývacího prostoru bude vybudována ze západní etapy přes pilíř
vodovodního vedení přístupová komunikace do prostoru nové otvírky této východní etapy těžby.
Těžební postup se z místa otvírky rozšíří na celou plánovanou šířku (cca 200 m) a bude postupovat
severním směrem až k severní hranici plánovaného postupu.
V případě provádění těžby podle 1. varianty, tj. ponechání pilíře vodovodního vedení
v rostlém stavu, je plánováno v této části dobývacího prostoru vytěžit cca 1 430 tis. m3 suroviny.
Při průměrném objemu roční těžby ve výši 140 tis. m3 bude celková doba těžby cca 10 let
(předpokládané období těžby v letech 2032 - 2041).
V případě provádění těžby podle 2. varianty, tj. přeložení vodovodního vedení do vytěženého
prostoru západní etapy a následné odtěžení zásob z původního pilíře vodovodního vedení, je
plánováno v této části dobývacího prostoru vytěžit cca 2 060 tis. m3 suroviny. Při průměrném objemu
roční těžby ve výši 140 tis. m3 bude celková doba těžby cca 15 let (předpokládané období těžby
v letech 2032 - 2046).

-EKOLA-

12

DP Nové Ouholice

Oznámení dle z. č. 100/2001Sb.

Dobývání je plánováno v obou variantách ve třech těžebních řezech v těchto úrovních:
- I. řez v úrovni cca 227 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit v 1. variantě
cca 440 tis. m3 suroviny, ve 2. variantě cca 550 tis. m3 suroviny, hlavní těžební směr bude severní.
Průměrná výška tohoto řezu je plánována cca 4,5 m, skutečná výška lomové stěny však bude kolísat
v závislosti na konfiguraci terénu a mocnosti prováděných skrývek v rozmezí cca 1 - 6 m.
- II. řez v úrovni cca 221 - 222 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit v 1. variantě
cca 560 tis. m3 suroviny, ve 2. variantě cca 820 tis. m3 suroviny, hlavní těžební směr bude severní.
Průměrná výška řezu je plánována cca 5,5 m.
- III. řez v úrovni cca 215 - 218 m n.m. - celkem zde předpokládáme odtěžit v 1. variantě
cca 430 tis. m3 suroviny, ve 2. variantě cca 690 tis. m3 suroviny, hlavní těžební směr bude severní.
Průměrná výška tohoto řezu je plánována 5,0 m, skutečná výška lomové stěny však bude kolísat
v závislosti na konfiguraci křídového podloží v rozmezí cca 3 - 6 m.
Mezi jednotlivými těžebními řezy budou při těžbě průběžně ponechávány pracovní plošiny
v šíři min. 20 m ( jedná se o minimální vzdálenost mezi patou vrchního řezu a hranou spodního řezu ).
Při dotěžování těžebních řezů k okrajům DP do závěrných svahů budou části plošin postupem nižšího
řezu odtěženy. Po ukončení dobývání bude mezi jednotlivými řezy ponechána z bezpečnostních
důvodů plošina v min. šíři 3 m, a to z důvodu zajištění předepsané stability stěn.
V předstihu před postupem těžby budou průběžně prováděny skrývkové práce. Z plochy
západní etapy by mělo být skryto celkem cca 310 tis. m3 hmot, z plochy východní etapy by mělo být
skryto celkem cca 160 tis. m3 hmot (v I.variantě), případně cca 190 tis. m3 hmot (v II.variantě).
Z plochy celého dobývacího prostoru (v II.variantě) by mělo být skryto celkem cca 500 tis. m3 hmot,
z toho cca 290 tis. m3 humusové hlíny a cca 210 tis. m3 hlušiny. Jednotlivé skrývkové vrstvy budou
odtěžovány a ukládány odděleně na mezideponie v okrajových částech plánovaných postupů
a následně převáženy, případně přehrnovány buldozerem do vytěženého prostoru v rámci následné
rekultivace.
Skrývka
V předstihu před postupem těžby budou průběžně prováděny skrývkové práce. Z plochy
západní etapy by mělo být skryto celkem cca 310 tis. m3 hmot, z plochy východní etapy by mělo být
skryto celkem cca 160 tis. m3 hmot (v I.variantě), případně cca 190 tis. m3 hmot (v II.variantě).
Z plochy celého dobývacího prostoru (v II.variantě) by mělo být skryto celkem cca 500 tis. m3 hmot,
z toho cca 290 tis. m3 humusové hlíny a cca 210 tis. m3 hlušiny. Jednotlivé skrývkové vrstvy budou
odtěžovány a ukládány odděleně na mezideponie v okrajových částech plánovaných postupů
a následně převáženy, případně přehrnovány buldozerem do vytěženého prostoru v rámci následné
rekultivace.
Úprava nerostu
Úprava suroviny bude prováděna pomocí vhodného mobilního zařízení. Mobilní úpravna,
která bude umístěna v blízkosti lomové stěny a průběžně budou přemísťovány za postupující těžbou,
by měly sestávat z násypky, dvouplošinového třídiče a soustavy dopravních pasů. V případě
nahromadění většího objemu nadsítné frakce (štěrku) bude úpravna doplněna o mobilní drtící zařízení.
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Výsledné frakce budou dopravovány pomocí vynášecích pasů buď přímo na auta odběratelů,
nebo na zemní skládky, ze kterých budou expedovány pomocí kolových nakladačů. S mokrou úpravou
suroviny (s praním) se v současné době neuvažuje.

Sanace, rekultivace a budoucí využití území
Účelem rekultivace pískovny Nové Ouholice bude v maximální míře zahladit stopy po těžbě
suroviny a navrátit co největší výměry pozemků svému původnímu využití, případně navrátit tyto
pozemky jinému využití podle požadavků obcí, orgánů státní správy a vlastníků pozemků. Technická
rekultivace bude spočívat v provedení takových terénních úprav, které umožní následné provedení
biologické rekultivace na celé devastované ploše.
Rekultivační práce budou prováděny průběžně bezprostředně za postupem těžby na sníženou
úroveň.
Do vytěženého prostoru budou průběžně převáženy skrývkové zeminy tak, aby byl celý
prostor pískovny těmito hmotami překryt. Zavážení bude prováděno po vrstvách tak, aby původní
půdní profil zůstal zachován. Spodní rekultivační vrstva o průměrné mocnosti cca 0,30 m bude
vytvořena ze skryté hlušiny (spodní vrstvy skrývky), vrchní rekultivační vrstva o průměrné mocnosti
cca 0,60 m bude vytvořena ze skryté humusové zeminy (vrchní zúrodnění schopné vrstvy skrývky).
Obě vrstvy budou průběžně urovnávány buldozerem.
Terén plata pískovny bude v rámci rekultivace vyspádován ve sklonu od cca 1 - 2 % tak,
aby na rekultivovaných plochách nemohlo v budoucnu docházet k hromadění srážkové vody.
V zahloubených místech, ze kterých nebude možno vzhledem ke konfiguraci budoucího terénu
srážkovou vodu odvést přímo do přilehlých údolí, budou vybudovány odvodňovací příkopy.
Závěrné svahy pískovny, tj. lomové stěny po ukončení těžby štěrkopísku, budou průběžně
upravovány do sklonu cca 1 : 1 - 1 : 2, tj. cca 27° - 45°. K úpravě budou využívány spodní vrstvy
skrývky (hlušina). Okrajové části těžebního prostoru budou pokud možno plynule napojeny na okolní
pozemky.
V rámci technické rekultivace budou nově vybudovány i přístupové komunikace. Jejich
povrch bude vhodným způsobem zpevněn a budou napojeny na stávající lesní a polní cesty.
Zemědělskou rekultivaci na ornou půdu je plánováno realizovat v případě postupu podle
1. varianty na ploše cca 14,20 ha, v případě postupu podle 2. varianty na ploše cca 18,67 ha. Účelem
této rekultivace bude zajistit v nově vytvořeném profilu obnovení a upravení agrofyzikálních
a agrochemických vlastností půdy, rozvoj mikrobiální činnosti a tím dosažení její původní úrodnosti.
Zemědělskou rekultivaci na trvalé travní porosty (louky a pastviny) je plánováno realizovat
v případě postupu podle 1. varianty na ploše cca 7,72 ha, v případě postupu podle 2. varianty na ploše
cca 2,19 ha. Účelem této rekultivace bude vytvořit vhodné půdní podmínky pro založení trvalých
travních porostů. Předpokládaná doba rekultivace je 2 roky.
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Lesnickou rekultivaci je plánováno realizovat v případě postupu podle 1. varianty na ploše
cca 22,71 ha, v případě postupu podle 2. varianty na ploše cca 23,72 ha. Účelem této rekultivace bude
založit lesní porosty a zajistit je tak, aby v dalším období plnily funkce lesa.
Po provedení rekultivace podle 1. varianty by z celkové výměry 45,64 ha činila plocha lesní
půdy cca 22,88 ha, plocha zemědělské půdy by činila cca 22,76 ha, podle 2. varianty by činila plocha
lesní půdy cca 23,90 ha, plocha zemědělské půdy by činila cca 21,74 ha. Nově vybudované cesty
by po provedení rekultivace měly být částečně součástí zemědělského půdního fondu, částečně
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Předpokládáme, že pouze přístupová komunikace do pískovny
by měla být v budoucnu vedena jako ostatní plocha.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Termín zahájení:

2006 - 2007

Termín dokončení:

2041 (1. varianta)
2046 (2. varianta)

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

:

Středočeský

Obec

:

Nové Ouholice
Sazená
Nová Ves
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II. Údaje o vstupech

1. Půda
Celková plocha pozemků určených k těžbě a následné rekultivaci je 45,64 ha.

Zemědělský půdní fond - ZPF
Převážnou část plochy tvoří hnědé půdy, velmi lehké a silně výsušné – HPJ 21. Do okrajů
zájmového území dále v malém měřítku rozsahu zasahují ještě HPJ 19, HPJ 40 a HPJ 41.
Z převážné části zasahuje navrhovaný dobývací prostor Nové Ouholice na zemědělské
pozemky, jedná se o plochu cca 32,98 ha. Skutečně dotčená plocha však bude cca 32,43 ha, protože
část plochy leží za hranicí plánované těžby. Dotčené výměry jednotlivých bonitovaných půdněekologických jednotek (BPEJ) a třídy ochrany podle metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP
č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 uvádíme v následující tabulce:
Tab. č. 4 BPEJ – třída ochrany
kód BPEJ

výměra v ha

třída ochrany

1.19.01

6,98

III.

1.19.11

0,53

IV.

1.21.12

24,40

V.

1.40.89

0,12

V.

1.41.77

0,95

V.

Celkem

32,98

--

Podle výše uvedeného metodického pokynu MŽP jsou do III. tř. ochrany zařazeny půdy
s průměrnou produkční schopností, které je však možno již využít pro výstavbu, do IV. tř. ochrany
jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností a do V. tř. ochrany jsou zařazeny
půdy s velmi nízkou produkční schopností, u kterých se předpokládá efektivnější nezemědělské
využití.
Z charakteristiky jednotlivých tříd ochrany uvedené v tomto metodickém pokynu MŽP
a z výše uvedeného přehledu vyplývá, že převážná část plochy (cca 77% - V. třída ochrany)
zájmového území je zařazena mezi půdy, u kterých se předpokládá efektivnější nezemědělské využití.
Pouze menší část území je zařazena do půd s průměrnou produkční schopností. Vzhledem k těmto
skutečnostem nepředpokládáme větší problémy při odnímání půdy ze ZPF. Podmínky stanovení
dobývacího prostoru budou ve smyslu ust. § 27, odst. 5 horního zákona s příslušnými orgány ochrany
ZPF projednány a podle ust. § 6 zák. č. 334/1992 Sb. bude na tyto orgány také podána žádost o vydání
souhlasu k uvedenému záměru.
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Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu,
půdy a konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje
o produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který
za daných podmínek přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístním číselným
kódem.
Tab. č. 5 Výměra dle BPEJ
Rozloha (ha)

Kultura

BPEJ

6,98

ZPF

1.19.01

0,53

ZPF

1.19.11

24,40

ZPF

1.21.12

0,12

ZPF

1.40.89

0,95

ZPF

1.41.77

32,98

ZPF

Celkem

1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region T1teplý, suchý, s průměrnou roční teplotou 8 - 9 °C, s průměrným úhrnem srážek 500 mm,
pravděpodobností suchých vegetačních období 40 - 60 %, s vláhovou jistotou 0 - 2.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ).
HPJ 21 značí hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy
na píscích, velmi lehké, výsušné
HPJ 19 značí rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových
hlínách; středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě
převlhčené
HPJ 40 značí svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké,
s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
HPJ 41 značí svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám:
Tab. č. 6 Kód BPEJ – svažitost a expozice
KÓD

SVAŽITOST

EXPOZICE

0

0 - 3° rovina

všesměrná

1

3 - 7° mírný svah

všesměrná

7

12 - 17° výrazný svah

sever

8

17 - 25° příkrý svah až sráz

jih
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5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního
profilu je omezena buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí.
Tab. č. 7 Kód BPEJ – skeletovitost a hloubka půdy
KÓD

SKELETOVITOST

HLOUBKA

1
2
7
9

žádná až slabá
slabá
žádná až slabá
žádná až silná

hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká

Pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL
Lesní pozemky zabírají cca 9,94 ha - tj. cca 21 % z celkové rozlohy DP. Lesní pozemky jsou
kategorizovány pomocí lesního typologického sytému. Kvalita lesních pozemků je v návaznosti na
tento systém oceněna podle vyhlášky č. 279/1997 Sb., o oceňování majetku.
Porosty na území DP Nové Ouholice náleží do PLO 17 – Polabí.
Dle lesnické porostní mapy a údajů z hospodářských knih pro LHC Mělník se na území DP
potenciálně vyskytují chudé doubravy (1M), středně bohaté doubravy (1S), vysýchavé doubravy (1C),
xerotermní doubravy (1X) a obohacené hlinité doubravy (1D). Na území DP se vyskytují tyto půdní
řady – kyselá, živná, obohacená humusem a extrémní řada.
V celkové druhové skladbě výrazně převažují akátové porosty, dub zimní a borovice lesní.
Ostatní dřeviny se vyskytují vtroušeně (např. lípa srdčitá, jasan zimnář, hloh, ptačí zob obecný, líska
obecná…).
Z hlediska věkového složení porostů nepřesahuje většina porostů hranici 90-ti let.

2. Voda
Těžba v DP Nové Ouholice bude probíhat suchým způsobem, takže technologická voda při
těžbě a zpracování nebude potřeba.
Voda pro sociální zařízení v zázemí provozovny bude dovážena nebo bude čerpána
z vybudovaného vrtu. Pitná voda – nápoje budou dováženy.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba energie a surovin bude adekvátní těžbě. Žádné speciální nároky na zdroje nebudou.
Použití elektrické energie se předpokládá pro osvětlení provozních místností. Případně bude
elektrická energie sloužit pro vytápění provozních budov.
Pro skladování rezerv pohonných hmot a olejů bude sloužit zvláštní bezpečnostní sklad
umístěný v zázemí provozovny. Pro manipulaci s oleji a pohonnými hmotami za normálního provozu
i v případě havárie bude vypracován provozní a havarijní řád.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Obslužná doprava pískovny
Příjezdová komunikace do pískovny se plánuje vybudovat v trase stávající polní cesty
s napojením na nově vybudovanou přeložku komunikace I/16 Velvary – Mělník vzdálenou cca 300 m
od západního okraje zájmového území.
Předpokládaný odbyt výroby bude z cca 60 % směrem na Prahu po dálnici D 8, z cca 40 %
po komunikaci I/16 směrem na Velvary, Slaný a Kladno.
S využitím železniční přepravy se ve výhledu nepočítá.
Infrastruktura
Z inženýrských sítí řešeným územím prochází vodovod Kladno – Mělník a vedení vysokého
napětí.
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III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší
Součástí navazující dokumentace EIA bude podrobná rozptylová studie.
a/ hlavní bodové zdroje znečištění
Možným zdrojem bodového znečištění prachem by mohly být mezideponie jednotlivých
frakcí a třídící linka uvnitř těžebního prostoru, dále prašnost vznikající při těžbě, třídění a skladování.
b/ hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Hlavním plošným zdrojem znečištění je otevřená (aktivní) plocha těžebního prostoru .
c/ hlavní liniové zdroje znečištění
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je provoz na komunikacích, po nichž bude surovina
transportována na místo určení. Dále pak lze za liniový zdroj považovat provoz na účelovou
komunikaci, po které vyjíždějí auta z pískovny na hlavní silnici a pohyb vozidel po štěrkopískovně.

2. Odpadní vody
Povrchové vody
Dešťové odpadní vody budou v provozovně odvodněny přirozeným vsakem vody a budou se
infiltrovat do podloží.
Voda ze zpevněných komunikací bude odváděna pomocí vybudovaných příkopů.
Terén plata pískovny bude v rámci rekultivace vyspádován ve sklonu cca 1-2 % tak,
aby na rekultivovaných plochách nemohlo docházet k hromadění srážkové vody. V zahloubených
místech, ze kterých nebude možno vzhledem ke konfiguraci budoucího terénu srážkovou vodu odvést
přímo do přilehlých údolí, budou vybudovány odvodňovací příkopy.
Technologické odpadní vody
S produkcí technologické odpadní vody se nepočítá.
Splaškové odpadní vody
Případné splaškové vody budou jímány v jímce nebo septiku. Podrobnější řešení nakládání
se splaškovými vodami bude součástí dokumentace EIA.
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3. Odpady
Nakládání s odpady se od 1. 1. 2002 řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek.
V následující tabulce přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které vznikají a budou
pravděpodobně vznikat při těžební činnosti. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci
o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
Tab. č. 8 Přehled předpokládaných odpadů
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

01 01 02

Odpad z těžby nerudných nerostů

O

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

O

05 01 03

Kal z nádrží na ropné látky

N

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

N

14 06 03
15 01 01

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Papírové a lepenkové obaly

N
O

15 01 02

Plastový obal

O

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

O, N

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky z různých druhů dopravy (včetně stavebních
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 17

Železné kovy

O

16 01 08

Neželezné kovy

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

16 06 02

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 05

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 21

Zářivka a jiný odpad s obsahem rtuti

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady
Všechny vznikající odpady jsou z hlediska mechanismu svého vzniku rozděleny na dvě
skupiny:
• skupina odpadů A vznikajících při vlastní těžební činnosti
• skupina odpadů B vznikajících při obslužných činnostech
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Skupina odpadů A
Skrývka nadložních vrstev - svahové hlíny, sutě a zbytky neprodaného štěrkopísku
se bezprostředně použijí k rekultivačním pracím (01 01 02 O, 01 04 08 O), nejsou tedy v pravém slova
smyslu odpadem.
V případě znečištění skrývky či suroviny nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo
z těžebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 a 17 05 05), který by měl být
přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.

Skupina odpadů B
"Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat při provozu těžebních strojů. Z provozu
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na použitém výrobku.
Odpadní oleje patří podle nového Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané
výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném
místě v zajištěném skladu a ihned po naplnění budou odváženy k likvidaci.
Obaly a nádoby se zbytky ropných látek a jiných škodlivin (05 01 03 N), kondenzáty
z kompresorů (13 01, 13 02 N) budou shromažďovány v uzavřeném kontejneru, který bude současně
transportním obalem. Společně s tímto odpadem budou shromažďovány případné další odpady
vznikající v malém množství. Po naplnění bude kontejner odvezen k zneškodnění.
Technický benzín je používán při drobných údržbách těžebních strojů k čištění součástek.
Zbylý znečištěný benzín (14 06 03 N) bude shromažďován ve sběrné nádobě v zajištěném skladu
a ihned po naplnění bude odvážen k likvidaci.
V rámci těžebních prací a při údržbě technologie budou vznikat odpady podskupiny 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné
nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03.
Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které
budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován ve skladu olejů, v zavázaných pytlích,
a dále bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad
by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou
komunálního odpadu.
V rámci provozu těžebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (16 06
01 N, 16 06 02). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto
v případě vzniku tohoto odpadu budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38, zákona
č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů. Recyklaci olova zajišťují např. Kovohutě
Příbram.
Ojeté pneumatiky, části pneumatik, gumové předměty, gumových předmětů, dopravníkových
pásů (16 01 03 O, 07 02 99) se budou shromažďovat na volné ploše a budou odváženy ke zneškodnění
dle potřeby. Vhodnou likvidaci (recyklaci) odpadu 16 01 03 musí zajistit podle § 38 zákona
č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží.
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Čistý obalový papír, papír z kanceláří, noviny (15 01 01 O, 20 01 01 O) budou
shromažďovány v improvizovaných sběrných nádobách (papírové pytle) a odevzdávány do sběrny.
Použité díly a součástky strojů a zařízení (16 01 17 O, 16 01 18 O) budou shromažďovány
na volné ploše v zázemí a podle potřeby odváženy do výkupu sběrných surovin.
Upotřebené nefunkční zářivky a výbojky (20 01 21 N) se po výměně budou shromažďovat
v původních kartónech ve vymezené místnosti a následně bude zajištěn odvoz k některé z firem
zabývajících se zneškodňováním tohoto odpadu.
Komunálnímu odpadu podobné odpady (20 03 01 O, 20 03 03 O, 15 01 02 O) vznikající
z provozu administrativního a sociálního zázemí jsou shromažďovány ve sběrných nádobách
a následně likvidovány TS.
Případný odpad ze sociálního zařízení (20 03 04 O) bude kumulován v septiku, který bude
dle potřeby vyvážen.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2.
Za provozu štěrkopískovny by nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by
nadměrně ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při běžném provozu a při údržbě strojního
zařízení.
Celý záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

4. Hluk
Součástí dokumentace EIA bude podrobná hluková studie.
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C. ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území

ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření
funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné
míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management.
LBC 235 – „Křemel – Panský háj“
Umístění:

podél severní hranice DP

Konflikt:

vede podél severní hranice DP, částečně (především na severozápadním rohu
DP) zasahuje na území dobývacího prostoru (cca 3 % své plochy)

Charakter:

lokální biocentrum, vložené v trase NRBK – osa teplomilná doubravní

Rozloha:

15,7 ha

Popis:

pestré lokální biocentrum v trase osy nadregionálního biokoridoru suché řady;
přítomna lesní, luční společenstva a malá část orné půdy
-typologicky je přítomna: borová doubrava metlicová, uléhavá doubrava
černýšová a habrová doubrava lipnicová s netýkavkou malokvětou a suchá
teplomilná s válečkou prapořitou a ostřicí nízkou

Ochrana:

vyhovuje extenzivní způsob obhospodařování, porosty mohou být koseny,
nelze je však hnojit, potlačit expanzi keřů, dnešní složení lesa vyhovuje

LBC 236 – „Nové Ouholice – Z“
Umístění:

vede podél východní hranice DP Nové Ouholice

Konflikt:

biocentrum vede podél východní hranice dobývacího prostoru a částečně
proniká i na území samotného dobývacího prostoru (cca 9 % své plochy)

Charakter:

kontaktní lokální biocentrum, funkční, reprezentativní, vložené v trase NRBK
– osa teplomilná doubravní

Rozloha:

3,7 ha

Popis:

LBC výhradně lesního charakteru; zpřesnění vymezené osy NRBK suché
řady; dřínová doubrava na rendzině, borová doubrava metlicová a habrová
doubrava lipnicová s netýkavkou malokvětou

Ochrana:

podpora DB a BO, při obnovách potlačení AK a výsadba dřevin přirozených
dřevinných skladeb podle zastoupených lesních typů
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NRBK 48 „Křemel – Panský háj – Nové Ouholice Z“
Umístění:

biokoridor navazující na LBC 236; západně od Nových Ouholic

Konflikt:

osa NRBK vede podél východní hranice DP

Charakter:

funkční nadregionální biokoridor

Popis:

směrová trasa v lesních porostech; plochy louky, resp. holiny na lesním
pozemku; lesní porosty hodnoceny jako borová doubrava metlicová a habrová
doubrava lipnicová s netýkavkou malokvětou;
v aktuálním složení je dominantní akát doplněný BO, DB a JS

Návrh opatření: pastvinu, resp. holinu zalesnit vhodnou skladbou dle lesního typu,
louku je možno využívat jako dosud, nutné je vynechat hnojení;
v lesních porostech při výchově podpora DB, BO
NRBK 49 „Nové Ouholice – Z Pod horami“
Umístění:

BK vede podél východní strany DP Nové Ouholice

Konflikt:

osa NRBK vede podél východní hranice DP

Charakter:

funkční nadregionální biokoridor

Popis:

směrová trasa v lesních porostech; plochy jsou výhradně lesního charakteru;
z hlediska lesnické typologie se na území nachází 3 stanoviště – dřínová
doubrava na rendzině, borová doubrava metlicová a habrová doubrava
lipnicová s netýkavkou malokvětou

Ochrana:

při výchově podporovat DB, BO a BŘ; při obnovách zahájit rekonstrukci
přirozených dřevinných skladeb (1M, 1S, 1D, 1X)

Významný krajinný prvek (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability.
VKP 128 „Křemel, VE STUPNÍCH“
Umístění:

částečně zasahuje do DP Nové Ouholice na jeho západní straně

Charakter:

významný krajinný prvek

Rozloha:

4,5 ha

Konflikt:

VKP částečně zasahuje na řešený dobývací prostor (cca 11 % plochy) svou SZ
částí; přes VKP má procházet příjezdová komunikace k DP; vzhledem k této
skutečnosti předpokládáme jeho výraznější ovlivnění

Popis:

vysoce kvalitní plocha s lučním porostem svažitého typu, velmi pestře
kvetoucí a výsušná; spodní část pastviny v západním cípu plochy je členěna
terasovými mezemi s pestrým porostem

Ohrožení:

splachy z polí, nežádoucí sukcese
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Ochrana:

vyhovuje velmi extenzivní způsob využívání; porosty mohou být koseny,
nelze je však hnojit

VKP 129 „Stráně nad Novými Ouholicemi“
Umístění:

poblíž severovýchodního roku DP

Rozloha:

1,2 ha

Charakter:

významný krajinný prvek (Mělník – jih)

Konflikt:

nachází se v blízkosti SV rohu DP, záměrem nebude přímo dotčen, těžba se
k němu pouze přiblíží

Popis:

svažitý teplomilný trávník s mezemi s východní a severovýchodní expozicí
nad Novými Ouholicemi

Ochrana:

ochrana před nežádoucí sukcesí, plně vyhovuje extenzivní způsob využití,
porosty mohou být koseny, nelze je však hnojit, potlačit sukcesi dřevin

Území historického,
významu

kulturního

nebo

archeologického

Nová Ves vznikla roku 1347 a má celkem 5 částí – Miřejovice, Novou Ves, Nové Ouholice,
Staré Ouholice a Vepřek.
1. písemná zmínka o Nových Ouholicích, jež vznikly západněji po zániku původní osady
při povodních, pochází z roku 1784.

Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1.1. 2003 v Nové Vsi byl 820, z toho 425 mužů a 395 žen. Celkový
průměrný věk je 41,5 roků, u mužů 39,3 roků a u žen 43,7 roků.
Počet obyvatel k 1.1. 2003 v obci Sazená byl 939, z toho 476 mužů a 463 žen. Celkový
průměrný věk je 39,2 roků, u mužů 38,5 roků a u žen 40,0 roků.

Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území
dle územního plánu
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Nová Ves.
Urbanistická studie obce Sazená neřeší lokalitu, kde je navržen DP Nové Ouholice.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny

Ovzduší
Klima
Území náleží do Řipského bioregionu. Dle Quitta leží tento bioregion v teplé oblasti T2.
Pro bioregion je typické teplé suché podnebí, charakterizované teplotami mezi 8 – 9°C a srážkami
mezi 450 – 500 mm. Území je vystaveno výraznému, převážně západnímu proudění.
Pro dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 a pro charakteristiky klimatu
za rok 2002 je možné použít údaje ze stanice Doksany (158 m .n m.).
Tab. č. 9 Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990
Doksany
Průměrná teplota (°C)

8,5

Délka trvání slunečního svitu (h)

1444,7

Úhrn srážek (mm)

455,9

Tab. č. 10 Charakteristiky klimatu za rok 2002
Doksany
Průměrná teplota (°C)

9,9

Délka trvání slunečního svitu (h)

1670,4

Úhrn srážek (mm)

654,9

Ve Středočeském kraji byly průměrné srážky v roce 2002 ve srovnání se srážkovým normálem
za období 1961 – 1990 35% nad normálem. Srážkový normál za období 1961 – 1990 je 588 mm,
v roce 2002 spadlo ve Středočeském kraji 792 mm srážek.
Také průměrná teplota v roce 2002 se lišila o 1,2° od normálu, který je za období 1961 – 1990
8,1°C. V roce 2002 byla ve Středočeském kraji průměrná teplota 9,3°C.

Voda
Povrchová voda
V blízkosti řešeného DP se nacházejí 2 recipienty – Bakovský potok a Mlýnský potok.
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Podzemní vody
Podzemní voda do prostoru ložiska nezasahuje.

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:
Hercynský systém -- Česká tabule -- Středočeská tabule -- Dolnooharská tabule
-- Středolabská tabule
Morfologicky se úroveň terénu pohybuje od cca 228 m do cca 235 m n.m., terén generálně
klesá k jihozápadu. Za okraji zájmového území z východní, severní i západní strany terén výrazně
klesá do přilehlých údolí.
Geologické poměry
Do zájmového území navrhovaného dobývacího prostoru Nové Ouholice zasahují tyto
geologické bloky zásob:
Tab. č. 11 Geologické bloky zásob
geologický blok zásob

plocha dotčené části
bloku v DP

průměrná mocnost
suroviny

celkový objem geol.
zásob

č. 25 - kat. C1Bp

199 m2

15,85 m

3 154 m3

č. 26 - kat. C1B

189 455 m2

15,04 m

2 849 403 m3

č. 27 - kat. C1Bp

19 613 m2

13,80 m

270 659 m3

č. 28 - kat. C1B

196 524 m2

12,14 m

2 385 801 m3

celkem

405 791 m2

13,58 m

5 509 017 m3

Vlastní ložiskovou výplň tvoří štěrkopísky, které jsou součástí rozsáhlé starovltavské terasy
fluviálních sedimentů stáří mindel I. Ložisko je v celém rozsahu suché. Svrchní polohy ložiska jsou
jemnější, svrchní vrstva má charakter písčitých štěrkopísků až štěrkovitých písků. Čistě písčité plošně
rozsáhlé partie se nevyskytují. Hlavní zastoupení pískových zrn je ve frakcích 0,063 mm - 1,0 mm.
V ploše ložiska se zrnitost suroviny výrazně neliší a ložiskovou surovinu je možno charakterizovat
jako technologický celek. Směrem k bázi ložiska stoupá obsah štěrku, při bázi je surovina hrubší, a to
do velikosti valounů až 10-15 cm. Na základě zrnitostních rozborů je možno surovinu charakterizovat
jako písek se štěrkem, průměrný podíl štěrkové frakce je cca 35 %, podíl písčité frakce je cca 65 %.
V jednotlivých segmentech vrtů však obsah štěrku kolísá mezi 4,4-89,2 %.
Petrograficky je štěrkopísek tvořen převážně z křemene a křemence, dále jsou zastoupeny
žuly, ruly, břidlice, porfyrity, droby, amfibolity, spility, buližníky a pískovce. Valounky jsou tupě
hranaté, krátce i dlouze protažené i ploché, převážně izometrické s nerovným povrchem. Opracování
odpovídá stupni 2-3, dobré až velmi dobré.
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Výskyt jílovitých vložek a poloh se zvýšenou jílovitostí je sporadický. Rozsáhlejší jílové
vložky zjištěny nebyly, zastiženy byly pouze ojediněle (např. ve vrtech CS 116 a CS 124), jedná
se však o vložky malého plošného rozsahu. Průměrný podíl odplavitelných částic je cca 4,5 %. Jílová
komponenta je vázaná hlavně na písčité podpovrchové polohy, směrem k bázi ložiska jílové
komponenty v surovině ubývá. Humusovitost na ložisku je stupně A. Rozdíl v kvalitě suroviny
ve východní části ložiska (v zájmovém území pískovny Nové Ouholice) a v západní části ložiska
(mimo toto zájmové území) je zanedbatelný. Kvalitativně je surovina na ložisku Chržín - Nové
Ouholice shodná se surovinou v bývalé pískovně Uhy.
Průměrné zastoupení obsahu odplavitelných částic a podílu štěrku a písku podle jednotlivých
bloků zasahujících do území navrhovaného dobývacího prostoru Nové Ouholice uvádíme
v následujícím přehledu:
Tab. č. 12 Geologické bloky zásob – podíl štěrku a písku
geologický blok
zásob

obsah odplavitelných částic v % ve

podíl v %

štěrku

písku

štěrkopísku

štěrku

písku

č. 25 - kat. C1Bp

0,71

5,84

4,59

25,38

74,62

č. 26 - kat. C1B

1,00

6,78

4,87

30,63

69,37

č. 27 - kat. C1Bp

0,71

6,16

4,56

30,50

69,50

č. 28 - kat. C1B

1,34

6,31

4,28

36,21

63,79

Pokryvné útvary jsou tvořeny převážně silně písčitými sprašovými hlínami Průměrná mocnost
skrývky v zájmovém území kolísá od 0,5 - 1,5 m. Sprašový pokryv kopíruje původní povrch, případně
zaplňuje okrajové erozní rýhy. Mocnosti skrývky podle jednotlivých geologických bloků zasahujících
do zájmového území navrhovaného dobývacího prostoru Nové Ouholice uvádíme v následujícím
přehledu:
Tab. č. 13 Geologické bloky zásob – průměrná mocnost skrývky
geologický blok zásob

průměrná mocnost skrývky
humusové vrstvy

vrstvy hlušiny

skrývky celkem

č. 25 - kat. C1Bp

0,83 m

0,00 m

0,83 m

č. 26 - kat. C1B

0,58 m

0,81 m

1,39 m

č. 27 - kat. C1Bp

0,70 m

0,80 m

1,50 m

č. 28 - kat. C1B

0,67 m

0,11 m

0,78 m

Hydrogeologické poměry
Podloží ložiska, které leží v úrovni cca 215 - 218 m n.m., je tvořeno dobře propustnými
křídovými sedimenty. Jedná se o vápnité pískovce a písčité slínovce spodního turonu.
Hydrogeologické poměry na ložisku jsou velmi jednoduché. Ložisko leží vysoko nad místní erozívní
bází, podzemní voda do prostoru ložiska nezasahuje. Srážková voda snadno prostupuje jak
štěrkopísky, tak i podložními horninami. Vlastní ložiskové štěrkopísky mají dobrou průlinovou
propustnost, podložní spodnoturonské sedimenty mají výbornou puklinovou propustnost. V prostoru
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ložiska nebyly zjištěny žádné zvodnělé tektonické poruchy. Těžbou nebudou ohroženy žádné jímací
zdroje vody ani minerální prameny.

Flóra
Zájmové území se z hlediska fytogeografického členění ČR nachází v Českém termofytiku,
fytogeografickém okrese 7 – Středočeská tabule, na hranici podokresů Podřipská tabule a Slánská
tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) matrici zájmového území
představuje Melampyro nemorosi-Carpinetum. Maloplošně se vyskytuje Potentillo albae-Quercetum,
v aluviu Vltavy Querco-Ulmetum.
Aktuální vegetace byla hodnocena botanickým šetřením. Aktuální vegetaci v prostoru
navrženého DP představují agrocenózy. V sezóně 2003 je pěstována kukuřice. Okrajově se vyskytuje
neobdělaná půda s plevely a ruderály bez floristické hodnoty.
Svahy dotčené plošiny hostí tři typy vegetace:
1. Na jižní straně navazuje na plošinu průmyslový závod. Plošina je ukončena uměle
vytvořeným svahem, který porůstá rozptýlenou ruderální vegetací s dominantní Crepis foetida (škarda
smrdutá).
2. Východní, severní a západní svahy plošiny porůstají z větší části vzrostlou stromovou
vegetací. Jedná se převážně o kulturu akátu s malou příměsí listnatých dřevin. Spodní patra
přítomných akátin a jehličnatých kultur jsou zcela přeměněna. Převažují nitrofilní ruderály a invazní
neofity: Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá), Chelidonium majus (vlaštovičník větší). Tato
společenstva jsou zcela přeměna, nejedná se o přírodní biotopy ve smyslu definice metodiky mapování
biotopů NATURA 2000, jsou bez floristické hodnoty.
3. Na západním a severním svahu se vyskytují v rámci akátin menší plochy výsadeb
jehličnanů, převážně borovice s příměsí modřínu a smrku. Na kontaktu se severní hranicí DP se v části
vyskytují staré ovocné stromy.
Cenné lokality na severu se nacházejí mimo dobývací prostor.
Závěr:
V severní části plošiny mimo hranice navrhovaného DP se na západních a jižních svazích
dochovala významná hodnotná travobylinná xerotermní a lemová společenstva, která je třeba
zachovat. V tomto území se zřejmě jedná o osamocenou enklávu xerotermních trávníků tzv. „bílých
strání“ s centrem rozšíření v okolí Roudnice nad Labem a Štětí, a xerotermních trávníků v Českém
Středohoří. Bylo zde zjištěno 11 druhů kategorie C3 - ohrožených dle červeného seznamu ČR
a 8 druhů kategorie C4a – vyžadujících další pozornost.
Podrobnější botanická studie s komplexním výčtem taxonů bude součástí dokumentace EIA.
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Fauna
Zájmové území se nachází v Polabském bioregionu a Mělnické kotlině.
Fauna bioregionu je hercynského původu, je silně ochuzená, se západními vlivy (ježek
západní, ropucha krátkonohá), s ojedinělými zástupci xerotermní fauny (ještěrka zelená).
Významným fenoménem je niva Labe, s torzy fauny na polabských píscích (vřetenuška
pozdní, keřnatka vrásčitá), se zbytky lužních lesů (moudivláček lužní, cvrčilka říční), mokřadů a luk
s periodickými tůněmi (korýši, měkkýši – kantárka obecná, keřovka plavá aj., ptáci-vodouš rudonohý,
cvrčilka slavíková aj.). Labe a jeho větší přítoky náleží do cenového pásma, v Labi je však biota
decimována znečištěním.
Mezi významné druhy bioregionu patří: svaci - ježek západní (Erinaceus europaeus), ptácichřástal malý (Porzana parva), vodouš rudonohý (Tringa tetanus), mandelík hajní (Coracius
garrulus), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, c. slavíková
(L.luscinioides), sýkořice vousatá (Panrus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran
polní (Corpus frugilegus), obojživelníci – ropucha krátkonohá (Bufo kalamita), skokan štíhlý (Rana
dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), plazi – ještěrka zelená (Lacerta viridis),
měkkýši – keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), jantarka
obecná ( Succinea putris), keřovka plavá (Bradybaena fruticum), závornatka kyjovitá (Clausilia
pumila), pláštěnka sliznatá (Myxas glutinosa), hmyz - vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), korýši –
žábronožky, listonozi a škeblovou.
V rámci terénního průzkumu byl na lokalitě plánovaného DP Nové Ouholice proveden
ornitologický průzkum (v hnízdním období roku 2003) metodou mapování hnízdního transektu.
Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění aktuálního stavu ptačí populace v území. V rámci průzkumu
byly na lokalitě zaznamenány následující zvláště chráněné druhy ptáků:
Apus apus

rorýs obecný

ohrožený druh (O)

Circus aeruginosus

moták pochop

ohrožený druh (O)

Lanius collurio

ťuhýk obecný

ohrožený druh (O)

Muscicapa striata

lejsek šedý

ohrožený druh (O)

Oriolus oriolus

žluva hajní

silně ohrožený druh (SO)

Závěr:
V současnosti jsou na lokalitě prováděny další průzkumné práce. Podrobnější studie
s komplexním výčtem druhů nalezených v řešeném území bude součástí navazující dokumentace EIA.

Počáteční akustická situace
Součástí navazující dokumentace EIA bude podrobná hluková studie.
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ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika
a významnosti

možných

vlivů

a

odhad

jejich

velikosti

Vlivy na zdraví obyvatel
Hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví.
Lze předpokládat, že negativní vliv hluku na lidské zdraví bude zanedbatelný.

Vlivy na ovzduší
Vliv na ovzduší bude mít nejen samotná těžba, ale i následná doprava vytěženého materiálu.
Automobilová doprava bude zdrojem emisí NOx a benzenu. V souvislosti s dopravou je nutno počítat
i se vznikem sekundární prašnosti.
Vliv provozu pískovny bude překryt vlivem ostatní dopravy, protože rozhodující část emisí
benzenu vzniká v benzínových motorech bez katalyzátoru a tedy v osobních autech, zatímco naftové
motory nákladních aut a těžební techniky pískovny produkují jen málo benzenu.
Lze předpokládat, že celkové vlivy na ovzduší nebudou významné.

Vlivy na akustickou situaci
Zdrojem hluku v zájmovém území bude těžební technika a následná nákladní doprava
vytěžené suroviny. Lze předpokládat, že tento vliv nebude příliš významný vzhledem ke vzdálenosti
DP od přilehlé zástavby a konfiguraci terénu.
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Vlivy na vodu
Těžba v DP Nové Ouholice bude probíhat suchým způsobem. Nepředpokládá se spotřeba
ani produkce technologické vody.
Samotné podloží ložiska je tvořené dobře propustnými křídovými sedimenty. Ložisko leží
vysoko nad místní erozivní bází, podzemní voda do prostoru ložiska nezasahuje. Srážková voda
snadno prostupuje jak štěrkopísky, tak i podložními horninami. Vlastní ložiskové štěrkopísky mají
dobrou puklinovou propustnost. V prostoru ložiska nebyly zjištěny žádné zvodnělé tektonické
poruchy.
Těžbou nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny. Záměr tedy bude
mít minimální vliv na vodu.
Vliv na jakost vod
Ovlivnění kvality vody za běžného provozu se neočekává. Případnou kontaminaci
podzemních vod při těžbě, spojenou následně s kontaminací vod povrchových mohou způsobit
havárie, popř. havarijní stav některých zařízení:
-

úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a těžebních mechanismů, skladů těchto
látek, opravárenských a parkovacích prostor, dílen atd.

V případě navrhované těžby pokládáme za nejvážnější potenciální kontaminanty ropné látky,
používané pro hnací jednotky těžebních a dopravních mechanizmů (maziva, oleje, nafta, benzin). Tyto
látky po proniknutí do horninového prostředí ulpívají na povrchu minerálních zrn, odkud jsou
atmosférickými srážkami vyplavovány do podzemních vod, nebo v případě rozsáhlejšího úniku
horninovým prostředím pronikají až na hladinu podzemní vody.
Při zachování běžných technologických opatření lze vliv na jakost vod minimalizovat.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Z převážné části zasahuje navrhovaný dobývací prostor Nové Ouholice na zemědělské
pozemky, jedná se o plochu cca 32,98 ha. Skutečně dotčená plocha bude cca 32,43 ha, protože část
plochy leží za hranicí plánované těžby.
Těžbou bude dotčena nepříliš kvalitní zemědělská půda. Přibližně 77 % plochy zemědělské
půdy je dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 zařazeno do V. třídy
ochrany. Do této kategorie jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u kterých
se předpokládá efektivnější nezemědělské využití.
V předstihu před postupem těžby budou průběžně prováděny skrývkové práce. Jednotlivé
skrývkové vrstvy budou odtěžovány a ukládány odděleně na mezideponie v okrajových částech
plánovaných postupů a následně převáženy, případně přehrnovány buldozerem do vytěženého prostoru
v rámci následné rekultivace.

-EKOLA-

33

DP Nové Ouholice

Oznámení dle z. č. 100/2001Sb.

Znečištění půdy
K znečištění půdy může dojít únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou
veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při
manipulaci s těmito látkami.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vytěžením dobývacího prostoru dojde k lokální změně topografie. Účelem rekultivace
pískovny Nové Ouholice bude zahladit stopy po těžbě suroviny a navrátit co největší výměry pozemků
svému původnímu využití, případně navrátit tyto pozemky jinému využití podle požadavků obcí,
orgánů státní správy a vlastníků pozemků.
Technická rekultivace bude spočívat v provedení takových terénních úprav, které umožní
následné provedení biologické rekultivace na celé devastované ploše. Samotná technická rekultivace
je plánována tak, že do vytěženého prostoru budou průběžně převáženy skrývkové zeminy tak, aby byl
celý prostor pískovny těmito hmotami překryt. Zavážení bude prováděno po vrstvách tak, aby původní
půdní profil zůstal zachován.
Záměrem investora je po provedení technické rekultivace upravit vytěžené prostory
provedením biologické zemědělské rekultivace na ornou půdu, na trvalé travní porosty a provedením
biologické lesnické rekultivace.
Nezajištěné svahy jsou ohroženy erozí. Stabilita svahů bude po dokončení těžby zajištěna
sesvahováním a již zmíněnou rekultivací.
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
V rámci činnosti investora bude vytěžen štěrkopísek, který bude použit pro stavební účely.
Celkem je plánováno v zájmovém území vytěžit cca 1 430 tis. m3 suroviny (1. varianta)
nebo 2060 tis. m3 suroviny (2. varianta).

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Podrobnější zhodnocení vlivů na faunu bude součástí dokumentace EIA.
Těžbou v DP Nové Ouholice dojde k zásahu do přirozeného prostředí. Je možné předpokládat,
že fauna bude záměrem ovlivněna. Větší ovlivnění lze předpokládat u entomofauny. Z hlediska větších
živočichů – savců je v okolí dostatek vhodných biotopů k jejich přesídlení.
Po ukončení těžby a rekultivaci, která předpokládá zvětšení plochy lesa je reálný předpoklad,
že dojde k opětovnému zlepšení prostředí.
Vlivy na flóru
DP Nové Ouholice je navržen převážně na orné půdě. K přímému zásahu do přírodních
biotopů nedojde. Na svazích plošiny se vyskytují převážně nepůvodní lesní porosty jehličnanů
(borovice, smrk) a zejména akátu. Podrost je zcela přeměněn. Na severních svazích byly zjištěny
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druhově ochuzené a degradované dubohabřiny ohrožené invazí akátu. K ovlivnění v důsledku těžby
nedojde.
V severní části plošiny se na západních a jižních svazích dochovala významná hodnotná
travobylinná xerotermní a lemová společenstva, která je třeba zachovat. V tomto území se zřejmě
jedná o osamocenou enklávu xerotermních trávníků tzv. „bílých strání“ s centrem rozšíření v okolí
Roudnice nad Labem a Štětí, a xerotermních trávníků v Českém Středohoří. Bylo zde zjištěno
11 druhů kategorie C3 - ohrožených dle červeného seznamu ČR a 8 druhů kategorie C4a –
vyžadujících další pozornost. Realizací záměru nebudou uvedené lokality při běžném provozu
dotčeny.
Je třeba zajistit, aby k poškození nedocházelo ani nepřímo, např. realizací odvalů, tvorbou
černých skládek, apod. Proto doporučujeme, v co největším předstihu realizovat izolační výsadby.
Bylo by vhodné vytvořit pásy vysokých křovin (trnka, růže, svída, babyka) v šířce cca 30 m,
popřípadě část plošiny přilehlé k uvedeným lokalitám zalesnit původními dřevinami – habr, babyka,
dub zimní.

Vlivy na ÚSES
K ovlivnění ÚSES plánovanou těžbou dojde u lokálního biocentra č. 235 a 236. Přibližně 3 %
plochy LBC 235 a 9 % plochy LBC 236 zasahují na území plánovaného dobývacího prostoru, dojde
tedy k jejich přímému ovlivnění.
Těžbou budou dále dotčeny nadregionální biokoridory č. 48 a č. 49. V obou případech dojde
k zásahu do jejich ochranných pásem.
Zda lze tento zásah akceptovat a v jaké míře bude předmětem dokumentace EIA.

Vlivy na VKP
Těžbou štěrkopísku dojde k zásahu do VKP č. 128. Přibližně 11 % plochy tohoto VKP se
nachází na SZ území plánovaného dobývacího prostoru. Přes tento VKP by měla vést v budoucnu
příjezdová komunikace k DP. Předpokládáme, že VKP bude výrazněji ovlivněn.
VKP č. 129, který se nachází poblíž SV rohu DP, nebude přímo dotčen plánovanou těžbou.
Zda lze tento zásah akceptovat a v jaké míře bude předmětem dokumentace EIA.
Pro zásah do VKP je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem rekultivace dotčených
prostor, podpora a ochrana stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových
stabilizujících prvků.
Lze předpokládat, že těžbou štěrkopísku v DP Nové Ouholice dojde k ovlivnění krajinného
rázu. Navazující dokumentace EIA zhodnotí velikost vlivu a případně navrhne opatření k minimalizaci
takového zásahu.
Pro zásah do krajinného rázu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
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Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu štěrkopískovny, je kontaminace povrchových
a podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení.
Při nevhodném způsobu těžby by mohlo dojít k lokálnímu sesutí svahů těžební jámy.
Dopady na okolí
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových
a podzemních vod v širokém okolí. Došlo by tím k poškození stávajících ekosystémů, které nebudou
dotčeny těžbou.
Preventivní opatření
Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět
důslednou průběžnou kontrolu zařízení.
V prvé řadě je třeba:
• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
povrchových i podzemních vod dopravním a těžebním provozem (např. úkapové vany pod
odstavenou technikou),
• tankování a údržbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném místě,
zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí,
• pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním
orgánem.
Následná opatření
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy nebo štěrkopísku (úkapy, únikem
nafty z prasklé hadice, apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit
vhodným způsobem.
V případě většího úniku ropných látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním
plánu, zejména:
• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek,
• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex,
Kurol),
• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Lze konstatovat, že existují možné nepříznivé vlivy záměru na životní prostředí - např. hluk,
vlivy spojené se změnami v dopravní obslužnosti, vlivy na krajinný ráz, zásah do VKP, ovlivnění
ÚSES atd.
Sledováním čistoty ovzduší se bude podrobněji zabývat dokumentace EIA – přesněji
Rozptylová studie.
Sledováním fyzikálních vlivů – hluku se bude zabývat Hluková studie v rámci dokumentace
EIA. Případné zjištěné nepříznivé vlivy lze minimalizovat protihlukovými opatřeními.
Navrhovaný dobývací prostor se nachází v blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Severočeská křída. Uvažovaný záměr je tedy nutno posoudit na základě podrobnějšího
hydrogeologického posudku dané lokality, který bude součástí navazující dokumentace EIA.
Záměr zabere pozemky ZPF nízké kvality (převážně V. třída ochrany). V území
se nenacházejí půdy vyšší kvality ani s žádným režimem ochrany. Ornice bude použita k následným
rekultivacím.
Záměr zasahuje i na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že veškerá
plocha lesních pozemků dotčená těžební činností bude následně technicky zrekultivována a zalesněna,
je plánováno pouze dočasné odnětí.
Na dotčeném území bylo zjištěno 11 druhů kategorie C3 - ohrožených dle červeného seznamu
ČR a 8 druhů kategorie C4a – vyžadujících další pozornost. Realizací záměru nebudou uvedené
lokality při běžném provozu dotčeny. Je třeba zajistit, aby k poškození nedocházelo ani nepřímo,
např. realizací odvalů, tvorbou černých skládek, apod. Proto doporučujeme, v co největším předstihu
uskutečnit izolační výsadby.
Na lokalitě plánovaného DP Nové Ouholice byly zaznamenány tyto zvláště chráněné druhy
ptáků: rorýs obecný (O), moták pochop (O), ťuhýk obecný (O), lejsek šedý (O) a žluva hajní (SO).
Rorýs obecný a moták pochop byli na lokalitě zaznamenáni pouze při přeletu, ovlivnění
záměrem nepředpokládáme. Ťuhýci hnízdí na okrajích lesa na příhodných stanovištích s porostem
trnitých keřů – záměr přinese rozšíření těchto stanovišť o hrany těžebny, nepředpokládáme tedy
negativní ovlivnění populace ťuhýků. Přenesené ovlivnění záměrem lze očekávat u lesních druhů
(lejsek, žluva), které mohou být ovlivněny zmenšením plochy lesa a snížením příhodných hnízdních
podmínek. Lze však předpokládat jejich přesídlení na podobná stanoviště v okolí.
Těžbou bude dotčeno stávající lokální biocentrum č. 235 a 236 a VKP č. 128.
U nadregionálních biokoridorů č. 48 a 49 dojde k dotčení jejich ochranných pásem.

-EKOLA-

37

DP Nové Ouholice

Oznámení dle z. č. 100/2001Sb.

Předpokládá se, že vlivem těžby štěrkopísku dojde k ovlivnění krajinného rázu. Dotčené
pozemky budou po skončení těžby rekultivovány.
Vzhledem k tomu, že dojde k zásahu do krajinného rázu a zásahu do VKP, musí příslušný
orgán ochrany přírody musí vydat rozhodnutí o zásahu do VKP a krajinného rázu dle z.č. 114/92 Sb.
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Nová Ves. Urbanistická studie obce
Sazená neřeší lokalitu, kde je navržen DP Nové Ouholice.
Lze konstatovat, že po skončení záměru případné nepříznivé vlivy vymizí.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Uváděné vlivy mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace.
Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol.
Podíl záměru na celkové zátěži zájmového území je možné považovat za minimální.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

Voda
1. Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot využívat
nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu, do níž bude svedena
srážková voda omývající tuto plochu.
2. Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor omezit
na minimum.
3. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.
4. Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné produkty.
Půda
5. Skrývku použít pro následnou rekultivaci DP Nové Ouholice. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat
odděleně na mezideponie.
ÚSES
6. Minimalizovat zásahy do stávajícího LBC a VKP, dále do NRBK.
7. Rekultivace provádět v co nejtěsnějším sepětí s těžbou.
8. Pro vegetační úpravy použít jen druhy charakteristické pro lokalitu.
Flóra
9. V případě nálezu chráněných rostlin v prostoru dotčeném těžbou zajistit jejich záchranu a další
postup konzultovat s orgánem ochrany přírody.
10. Nově vzniklé trvalé porosty je třeba pravidelně kosit, aby se udržela vysoká druhová pestrost.
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Fauna
11. V případě nálezu chráněných živočichů v prostoru dotčeném těžbou zajistit jejich záchranu a další
postup (např. přesun na náhradní stanoviště) konzultovat s orgánem ochrany přírody.
Rekultivace
12. Plochy budou rekultivovány dle schváleného plánu rekultivace – lesnicky a zemědělsky.
Odpady
13. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, je
investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinen zasílat každoročně hlášení o druzích
odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu.
Ovzduší
13. Minimalizovat zvyšování znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů
vozidel a těžební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými
kontrolami.
14. V závislosti na klimatických podmínkách (sucho a teplo) bude třeba provádět skrápění účelové
komunikace, aby bylo zabráněno vzniku nadměrné sekundární prašnosti.
Hluk
15. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou splňovat
platné předpisy.
Ostatní
16. Stanovená báze těžby nebude překročena.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti,
které se vyskytly při specifikaci vlivů

Hluk a ovzduší
•

nutno zpracovat hlukovou a imisní studii

Voda
•

nutno zpracovat hydrogeologický posudek

Fauna a flóra
•

nutno provést podrobnější terénní průzkum a vypracovat studie zaměřené na výskyt druhů
v řešené lokalitě
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr těžby a rekultivace je řešen ve dvou variantách.
Rozsah těžby je řešen variantně s ohledem na průběh podzemního vodovodního vedení, které
prochází napříč navrhovaným dobývacím prostorem.
Varianta 1 - těžba
•

předpokládá zachování pilíře vodovodního vedení ve stávající trase

•

objem vytěžené suroviny bude činit cca 5 080 tis. m3 suroviny

Varianta 2 - těžba
•

předpokládá vodovodní vedení v průběhu dobývání přeložit a pilíř odtěžit

•

objem vytěžené suroviny bude činit cca 5 710 tis. m3 suroviny

V případě obou variant je těžba rozdělena do dvou etap. Západní etapa těžby bude dobývána
jako první a na ní naváže východní etapa, která bude dobývána po vytěžení zásob v západní straně.
Varianta 1 – rekultivace
•

po provedení rekultivace by z celkové výměry 45,64 ha činila plocha lesní půdy
cca 22,88 ha a plocha zemědělské půdy by činila cca 22,67 ha

Varianta 2 – rekultivace
•

po provedení rekultivace by z celkové výměry 45,64 ha činila plocha lesní půdy
cca 23,90 ha a plocha zemědělské půdy by činila cca 21,74 ha

V případě obou variant je plánování rekultivačních prací rozděleno do pěti etap.
Varianta 1 – bilance hmot
•

v případě realizace těžby a rekultivace podle 1. varianty bude přebytek vrchní humusové
hlíny a deficit u spodní vrstvy půdy (hlušiny)

•

mírný deficit bude i u celkového objemu hmot – bude třeba zajistit v rámci rekultivace
také dovoz vhodných zemin z jiných lokalit

Varianta 2 – bilance hmot
•

v případě realizace těžby a rekultivace podle 2. varianty bude přebytek vrchní humusové
hlíny a mírný deficit u spodní vrstvy půdy (hlušiny)

•

u celkového objemu hmot bude přebytek, protože nebude třeba provádět technické úpravy
závěrných svahů u pilíře vodovodního vedení

•

u této varianty bude celková bilance vyrovnaná a žádné zeminy z jiných lokalit nebude
třeba dovážet
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ZÁVĚR
Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry:
• Plánovaná těžba se uskuteční na pozemcích v k.ú. Nové Ouholice, v k.ú. Sazená a v k.ú. Nová
Ves.
• Těženou surovinou je štěrkopísek, plánované množství se pohybuje v rozmezí cca 5 080 5 710 tis. m3 (dle varianty).
• Předpokládá se, že těžba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. Tuto
myšlenku by měly doložit jednotlivé studie (hluková, rozptylová..), které budou součástí
dokumentace EIA.
• Těžba se dostane do střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny zásahem do krajinného rázu,
LBC, NRBK a VKP.
• Těžbou nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny.
• Ohrožené druhy rostlin, které byly na lokalitě nalezeny nebudou těžbou přímo dotčeny.
• Těžbou v DP Nové Ouholice dojde k zásahu do přirozeného prostředí. Je možné předpokládat,
že fauna bude záměrem ovlivněna. Větší ovlivnění lze předpokládat u entomofauny.
Z hlediska větších živočichů – savců je v okolí dostatek vhodných biotopů k jejich přesídlení.

• Pro uvedený záměr bude zpracována dokumentace EIA s podrobnými studiemi k jednotlivým
složkám ŽP (hluk, ovzduší, voda, přírodní poměry). Zde budou také blíže specifikována
opatření, za kterých bude možné záměr realizovat.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem těžby v DP Nové Ouholice je těžba štěrkopísku na pozemcích o celkové rozloze
46,6293 ha. Celkově se plánuje vytěžit 5 080 tis. m3 suroviny (1. varianta) nebo 5 710 tis. m3 suroviny
(2. varianta).
Záměr těžby a rekultivace je řešen ve dvou variantách.
Dobývání suroviny v navrhovaném dobývacím prostoru bude provedeno povrchovým
způsobem pomocí kolových nakladačů ve 3 těžebních řezech.
Úprava suroviny bude prováděna pomocí vhodného mobilního zařízení. Mobilní úpravna
se bude skládat z násypky, dvouplošinového třídiče a soustavy dopravních pásů. V případě
nahromadění většího objemu nadsítné frakce (štěrku) bude úpravna doplněna o mobilní drtící zařízení.
Výsledné frakce budou dopravovány pomocí vynášecích pasů na auta odběratelů nebo na zemní
skládky.
S mokrou úpravou se neuvažuje.
Pro hodnocení vlivu na ovzduší a hlukovou situaci budou zpracovány samostatné studie,
které budou přílohou dokumentace EIA.
Územní plán
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Nová Ves.
Urbanistická studie obce Sazená neřeší lokalitu, kde je navržen DP Nové Ouholice.
Voda
Vzhledem k blízkosti CHOPAV Severočeská křída bude zpracován hydrogeologický posudek
dané lokality.
Půda
Zemědělská půda, na které bude probíhat těžba, bude vyňata ze ZPF. Pozemky budou
následně lesnicky a zemědělsky rekultivovány.
Fauna, flóra, ekosystémy
V rámci botanického průzkumu v červnu a koncem srpna 2003 byly v zájmovém území
v severní části plošiny – na západních a jižních svazích nalezeny tyto ohrožené druhy –
druhy ohrožené C3: Anthericum liliago, Aster amelus, Aster linosyris, Astragalus onobrychis,
Bothriochloa ischaemum, Linum cf.tenuifolium, Polygala chameabuxus, Prunella grandiflora,
Scabiosa canescens, Seseli anuum, Seseli hippomarathrum a druhy ohrožené C4a: Armeria vulgaris,
Avenula pratensis, Bothriochloa ischaemum, Carex humilis, Cirsium acaule, Inula salicina,
Peucedanum oreoselinum, Stipa capillata.
Realizací záměru nebudou uvedené lokality při běžném provozu dotčeny. Aby nedošlo
k nepřímému poškození je vhodné v předstihu realizovat izolační výsadby.
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V rámci terénního průzkumu byl na lokalitě plánovaného DP Nové Ouholice proveden také
ornitologický průzkum (v hnízdním období roku 2003) - metodou mapování hnízdního transektu.
Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění aktuálního stavu ptačí populace v území. V rámci průzkumu
byly na lokalitě zaznamenány následující zvláště chráněné druhy ptáků: Apus apus (O), Circus
aeruginosus (O), Lanius collurio (O), Muscicapa striata (O), Oriolus oriolus (SO).
Zájmové území se nachází v Řipském bioregionu. Fauna bioregionu je původně ryze
hercynská, se západním vlivem (ježek západní, ropucha krátkonohá).
K významným druhům bioregionu patří např.: ježek západní, myšice malooká, dytík úhorní,
břehule říční, moudivláček lužní, havran polní, ropucha krátkonohá, mlok skvrnitý, suchomilka
obecná, trojzubka stepní, páskovka žíhaná, atd.
Velkou část dobývacího prostoru tvoří v současnosti intenzivně zemědělsky obdělávaná půda.
Z tohoto důvodu se nepředpokládá výraznější vliv na faunu.
Těžbou dojde k ovlivnění stávajícího územního systému ekologické stability. Na území
dobývacího prostoru částečně zasahuje LBC 235 a LBC 236, ovlivněno bude i ochranné pásmo NRBK
48 a NRBK 49.
K významnému ovlivnění dojde u VKP 128, který částečně zasahuje na území DP a navíc je
přes něj plánována příjezdová komunikace k dobývacímu prostoru.

Zdravotní rizika
Nepředpokládá se, že by stavba měla mít vliv na zdravotní rizika obyvatelstva.
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H. PŘÍLOHA
Dokladová část
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