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Přehled použitých zkratek
ČIŽP

w Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

w Český hydrometeorologický ústav

ČNS

w Česká naftařská společnost, s.r.o.

ČR

w Česká republika

ČSN

w Česká státní norma

EIA

w Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

CHOPAV

w chráněná oblast přirozené akumulace vod

JÚ

w jímací území

KHS

w Krajská hygienická stanice

k.ú.

w katastrální území

LPF

w lesní půdní fond

LVA

w Lednicko-valtický areál

M

w hmotnostní tok znečišťující látky

MÚ

w Městský úřad

MZd ČR

w Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MŽP ČR

w Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

w odpady kategorie nebezpečné

NA

w nákladní automobily

NPÚ

w Národní památkový ústav

NV

w Nařízení vlády

O

w odpady kategorie ostatní

OI

w občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OP

w ochranné pásmo

OÚ

w obecní úřad

PD

w projektová dokumentace

PHM

w pohonné hmoty

PHO

w pásmo hygienické ochrany

PP

w přírodní park

SNS

w sběrné naftové středisko (pracoviště Poštorná-1)

SPA

w stupeň povodňové aktivity

ÚPD

w územně-plánovací dokumentace

ÚSES

w územní systém ekologické stability

VKP

w významný krajinný prvek

VZ

w vodní zdroj

ZCHÚ

w zvláště chráněné území

ZPF

w zemědělský půdní fond

ŽP

w životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Břeclav – Poštorná, těžba ropy
v k.ú. Charvátská Nová Ves,
zpracovaná RNDr. Věrou Tížkovou, osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 3188/487/OPV/93.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěrů zjišťovacího řízení Ministerstvu životního prostředí, které je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí bylo provedeno na základě § 4, odst. 1 zákona s tím, že
navrhovaný záměr patří do kategorie I a povinnost posuzování je stanovena zákonem.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
§

zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;

§

vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci;

§

vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, osvědčení odborné způsobilosti č.j.
961/196/OPV/93 vydané dne 7.6.1994.
V rámci zpracování posudku byly upřesněny některé informace vztahující se jak k technickému
řešení záměru, tak k dotčenému území. Cílem bylo objasnění technického řešení v oblastech,
kterých se záměr dotýká nejvíce (zabezpečení těžby a souvisejících činností, začlenění areálu do
území, ochrana před znečištěním prostředí za běžného provozu a řešení mimořádných situací) a s
nimi souvisejících potenciálních dopadů na okolí, případně ověření vstupních zadávacích
podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dále byly ověřeny informace související s hodnoceným záměrem a požadavky vyplývající
z obdržených vyjádření k dokumentaci.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
název záměru:

Břeclav – Poštorná, těžba ropy

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vždy podléhající posuzování)
Bod: 2.1. Těžba ropy v množství nad 50 t/den.
Kapacita (rozsah) záměru:

těžba ropné kapaliny – 100 m3/den (91 t/den)
těžba zemního plynu – 6.000 Nm3/den

3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Jihomoravský kraj

obec:

Břeclav

katastrální území:

Charvátská Nová Ves

4. Obchodní firma oznamovatele
název:

Česká naftařská společnost, s.r.o.

5. IČ oznamovatele
IČO:

2531 7911

6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

§
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
§
§
§
§

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v průběhu průzkumné etapy na ložisku, která byla povolena v souladu s platnou
legislativou. V této fázi je řešena většina střetů a problémů spojených s posuzovaným záměrem.
Těžba ropy, která je předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., je pokračováním
zahájených aktivit v území s cílem vytěžení výhradní ložiska nerostných surovin a další etapou
hornické činnosti.
Vzhledem k charakteru záměru je technické řešení a včetně souvisejících opatření prakticky
řešeno již ve fázi průzkumu ložiska, a je z podstatné části realizováno v rámci průzkumné etapy
hornické činnosti. Příprava průzkumu ložiska a jeho provádění je poměrnou dlouhodobou etapou,
během které je prakticky řešena většina technických a technologických otázek souvisejících
s těžbou, zabezpečením všech činností a rizik vyplývajících z prováděných prací. Zejména u
posuzovaného záměru, kdy těžba probíhá hloubkovými vrty a pracoviště na povrchu je prakticky
vybudováno již v etapě průzkumu, je většina parametrů v této fázi přípravy záměru definována.
Projektová dokumentace zpracovávaná v následné fázi přípravy záměru bude reagovat na závěry
posudku, resp. stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahuje požadované části:
A.
Údaje o oznamovateli
B.
Údaje o záměru
C.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
D.
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
E.
Porovnání variant řešení záměru
F.
Závěr
G.
Shrnutí netechnického charakteru
H.
Přílohy
Dokumentace obsahuje 97 stran textu a 14 příloh grafických i písemných, které doplňují vlastní
text dokumentace. Součástí dokumentace jsou v rámci příloh samostatné odborné zprávy
(oponentní hydrogeologický posudek, hluková a rozptylová studie) a doklady ke zjišťovacímu
řízení včetně vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení.
Část B – Údaje o záměru – obsahuje všechny potřebné informace o těžebním záměru ropných
uhlovodíků, jeho technickém řešení, a dále uvádí základní údaje o vstupech i výstupech v období
přípravy těžby a její realizace. Tato část dokumentace splňuje po formální stránce požadavky
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další
§
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části předkládaného posudku.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – popisuje údaje o stavu
životního prostředí, charakterizuje jeho současný stav a provádí celkové zhodnocení kvality
životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení před zahájením těžby
ropy a zemního plynu v dobývacím prostoru Charvátská Nová Ves. Obsahově lze tuto kapitolu ve
vztahu k uvažovanému záměru zhodnotit jako úplnou, z hlediska věcné náplně je tato část
dokumentace komentována v příslušné části předkládaného posudku.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí – popisuje vlivy těžebního záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, hodnotí velikost
a významnost možných vlivů, environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních
stavech, definuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí, charakterizuje výchozí předpoklady pro hodnocení vlivů a případné míry nejistoty
zpracované dokumentace. Údaje prezentované v části D lze označit ve vztahu k uvažovanému
záměru za úplné, z hlediska věcné náplně je tato kapitola opět komentována v příslušné části
předkládaného posudku.
Část E – Porovnání variant řešení záměru – v průběhu posuzování vlivů došlo s ohledem na
existenci vzácných biotopů a rozporu s územním plánem k přesunu pracoviště SNS z pravého na
levý břeh vodoteče Včelínek. Nové umístění pracoviště je hodnoceno v předložené dokumentaci,
kde je posuzována aktivní varianta těžby uhlovodíků s vyhloubením dalšího těžebního vrtu
v prostoru SNS, a ta je stručně porovnávána s variantou nulovou a variantou ukončení činnosti.
V další části předložená dokumentace obsahuje požadované kapitoly F - Vypořádání připomínek,
závěr, G - Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H - Příloha – vyjádření
příslušného stavebního úřadu z hlediska záměru s platnou ÚPD.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:

„Záměr „Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ naplňuje dikci bodu 2.1, kategorie I, přílohy č. 1
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informacím které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k
závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu k záměru „Břeclav – Poštorná, těžba
ropy“ se nepovažuje za dokumentaci. Aby oznámení mohlo nahradit dokumentaci, je nutné ho
dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
▪

problematika ochrany ovzduší, znečištění a doplnění rozptylové studie,

▪

problematika znečištění, monitoringu a ochrany povrchových a podzemních vod a vodních
zdrojů,

▪

problematika ochrany přírody,

▪

problematika množství a nakládání s odpady,

▪

problematiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech,
bližší specifikace postupů podle havarijních, požárních, povodňových plánů a důsledků
možných havárií, při současném selhání technického či lidského faktoru a nedodržení
opatření podle havarijních plánů na vodní zdroje a na zásobování obyvatelstva vodou,

▪

problematika územních vztahů z hlediska územních plánů.

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a
podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).“
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Vypořádání podmínek ze zjišťovacího řízení a připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních
doručených k oznámení je zpracováno v části F. dokumentace. Na jednotlivé připomínky je stručně
reagováno s odkazem na příslušné části dokumentace či popisem řešení. Všechny připomínky
jsou vypořádány a dokumentace obsahuje řešení prakticky všech požadavků a podmínek ze
zjišťovacího řízení.
Hodnocení: Z hlediska rozsahu údajů o životním prostředí a vlivu těžby na ŽP bez připomínek.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, konkrétně požadavkům přílohy č. 4 k
uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za
běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 8 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří
zdůvodnění záměru, a popis technického a technologického řešení záměru. V textu dokumentace
je zdůvodněno umístění pracoviště a jeho přemístění z původní lokalizace mezi Poštornou a
Charvátskou Novou Vsí. Popis technického a technologického řešení je rozčleněn na dílčí kapitoly.
a) Těžba ropy – uvádí legislativní souvislosti těžby, podrobnější informace o ložisku a vlastní
těžbě, a kapacitní údaje záměru, včetně pracoviště Poštorná-1.
b) Povrchové pracoviště vrtných prací vrtu Poštorná-9 – uvádí popis pracoviště k realizaci
uvažovaného vrtu Poštorná-9 a potřebných technických zařízení.
c) Vrtné práce – text uvádí popis vrtných prací na vrtu Poštorná-9; je popsán způsob vrtných
prací a konstrukce vrtu, časový průběh prací, zajištění proti únikům nebezpečných látek i
bezpečnosti při možných mimořádných situacích. Dokumentace rovněž uvádí konstrukci a
vystrojení vrtu Poštorná-1, který je na pracovišti již realizován.
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d) Sběrné naftové středisko – dokumentace uvádí popis zařízení instalovaných na pracovišti SNS
(dále jen pracoviště Poštorná-1) a nakládání s ropou na tomto pracovišti.
e) Předpokládaný způsob likvidace vrtů a SNS a rekultivace území – v textu je uveden popis
likvidace vlastních vrtů a způsob odstranění pracoviště SNS.
Těžba ropy se předpokládá v časovém horizontu let 2005 – 2013, tj. v délce 9-10 let.
Text dokumentace doplňují některé přílohy jako např. 5.1, 6 a 7, na kterých jsou graficky
znázorněny informace popisované v textu.
Hodnocení: Základní údaje obsahují v zásadě všechny informace požadované zákonem a jsou
dostačují k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že většina
podstatných otázek souvisejících s technickým zabezpečením těžby bude předmětem následné
projektové dokumentace lze uváděné informace považovat za dostačující. Z popisu záměru
však již v této úvodní části vyplývají dvě zásadní skutečnosti:
1. Podstatná část technických zařízení a technologie související s posuzovaným záměrem,
která je soustředěna do pracoviště Poštorná-1, je v této fázi již realizována a bude v případě
pokračování činnosti pouze doplňována či upravována v souladu s potřebami záměru a s
požadavky vyplývajícími z jednotlivých fází projednávání záměru a následných správních
řízení.
2. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí je vedle vlastní těžby potřebné věnovat
pozornost hodnocení rizik mimořádných situací a havarijních stavů, a s tím i zabezpečení
záměru z hlediska prevence těchto stavů a jejich řešení v rámci všech typů havárií a
mimořádných situací.
Mezi dotčené územně samosprávné celky patří mimo obec Břeclav rovněž Jihomoravský kraj,
což bylo v rámci procesu posuzování vlivů respektováno.
V posudku lze potvrdit většinu opatření souvisejících s technickým a technologickým řešením
záměru. Z hlediska ochrany vod je v návrhu stanoviska zohledněna většina opatření
vycházejících z dokumentace. Některá u nich jsou upravena a doplněna na základě skutečností
zjištěných při zpracování posudku. Pozornost je nutné věnovat především následujícím
opatřením:
► V etapě realizace vrtů budou výplachové hospodářství, sklady PHM a všechna ostatní
technologická zařízení s rizikem úkapů a úniku ropných látek umístěny v nepropustných
záchytných jímkách o dostatečné kapacitě.
► Po dobu nasazení vrtné soupravy zajistit důslednou ochranu prostoru, kde bude nakládáno
s látkami ohrožujícími jakost podzemních vod. V prostoru pohonných jednotek vrtné soupravy
a manipulace s těmito látkami umístit záchytné vany či jiné prostředky tak, aby byly případné
úkapy či drobné úniky zachyceny a nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí.
► Vrt bude vystrojen pažnicovými kolonami (ocelové roury) s mezikružím vyplněným
cementovým kamenem. Hermetičnost každé kolony je kontrolována. Těsnost vrtu bude
prověřena vhodnou metodou a o provedení zkoušky bude proveden záznam o kontrole.
► Sklep vrtu bude konstruován jako nepropustná bezodtoková betonová jímka, do které bude
vyspádována okolní záchytná plocha. Nepropustnost sklepu bude zajištěna vhodným
technickým řešením (vložení nepropustné jímky, nátěr, izolace apod.).
► Nepropustnost sklepu těžebního vrtu a těsnost záchytných jímek ověřit podle platných
technických norem a o provedení zkoušky těsnosti provést záznam o kontrole.
► Spáry mezi panely na ploše pracoviště budou utěsněny cementem, aby nedocházelo
k průsaku případných úniků znečišťujících látek do rostlého terénu.
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► Nádrže pro skladování ropné kapaliny budou opatřeny nepropustnou záchytnou jímkou
s kapacitou na plný objem nádrží, a vybaveny automatickou signalizací (vyvedenou pro
nepřetržitou kontrolu obsluze) s automatickým uzavřením přívodu ropy do nádrže při riziku
přeplnění. Záchytné jímky se sběrnými nádržemi budou umístěny nejméně 0,4 m nad
panelovou plochou.
► Prostor plnění autocisteren bude umístěn na nepropustné ocelové vaně s roštem a bude
zastřešen segmentovým polokruhových přístřeškem. Záchytná vana s roštem bude
zabezpečovat všechna zařízení v rámci stáčecího místa při expedici ropné kapaliny mimo
sběrné středisko. Expediční místo a záchytná vana budou provedeny tak, aby nemohlo dojít
ke smísení srážkových vod na volném terénu se srážkovými vodami zachycenými v záchytné
3
vaně. Kapacita záchytné vany bude 22 m , což vyhovuje plněnému objemu autocisterny.
Záchytná vana bude každý den kontrolována a případné úkapy budou neprodleně odstraněny
pomocí absorpčních materiálů.

Údaje o vstupech
Půda
Záměr je umístěn na ploše ZPF, která však není intenzivně využívána pro zemědělskou produkci a
je vedena v kultuře trvalý travní porost. Celkový rozsah dočasného záboru dosahuje 4.500 m2
včetně související infrastruktury.
Rozhodnutí o dočasném odnětí plochy již bylo vydáno, skrývka ornice byla provedena s umístěním
na dočasnou deponii a ošetřením pro následnou rekultivaci.
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa není požadován.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Záměr nevyžaduje další rozšiřování již schváleného dočasného záboru. Bez
připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné a technologické vody. Spotřeba
technologické vody je vázána na etapu přípravy těžby a výstavby, kdy je voda používána v rámci
vrtných prací a realizace vrtu. Vlastní těžba nemá nároky na technologickou vodu. Voda pitná a
pro hygienu bude jak ve fázi přípravy, tak ve fázi těžby dovážena.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin a energií v etapě přípravy záměru i v etapě vlastní těžby.
U základních surovin je uvedena jejich charakteristika (vrtný výplach, teplosměnné médium
v kotlových ohřevech, odorant) a množství.
Energetické nároky budou pokryty při realizaci vrtu zejména naftou, při vlastní těžbě pak
elektrickou energií a zemním plynem ze separace. Uváděné spotřeby a výkony jsou na úrovni
běžných zařízení bez extrémních energetických nároků.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí druhy a počet dopravních prostředků v jednotlivých fázích záměru. Větší, ale
časově omezené zatížení, je vázáno na etapu vrtných prací, kdy je třeba dopravit veškerá zařízení
a materiál potřebné k realizaci vrtu.
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V etapě těžby bude dopravní zátěž na úrovni 3-5 NA/den pro odvoz vytěžené ropy, dále občasný
dovoz surovin a odvoz odpadů, a doprava zaměstnanců pracoviště.
Dokumentace dále uvádí potřebu rekonstrukce místní komunikace, která napojuje pracoviště na
silnici III. třídy.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Potřeba souvisejících staveb
Mezi související stavby patří plynovod a rekonstrukce příjezdové komunikace. Dokumentace uvádí
základní popis obou staveb, včetně jejich stavebního řešení. U plynovodu, který nebude po
ukončení těžby využíván, je uveden způsob ukončení provozu a odstranění nadzemních částí.
Úsek pod zemí bude vyčištěn, zaslepen a ponechán v zemi.
Příjezdová komunikace bude rekonstruována na zpevněnou asfaltovou komunikaci v délce 350 m.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace uvádí popis jednotlivých typů zdrojů znečišťování ovzduší:
a) Bodové zdroje – pohon vrtné soupravy (v etapě vrtných prací); technologický ohřev suroviny a
vytápění pracoviště (v etapě těžby). Pro oba zdroje je uvedeno množství a druhy emitovaných
látek.
b) Plošné zdroje – emise z technologie a skladování (odplyn) a emise z přečerpávání; pro oba
zdroje jsou stanoveny druhy a množství emisí; složení odplynu bylo ověřeno rozborem přírodní
ropy z vrtu Poštorná-1.
Množství emitovaných látek je stanoveno pomocí emisních faktorů a teoretických vztahů.
Skutečné množství je deklarováno na základě měření na obdobném zařízení jako zlomek
teoreticky stanoveného množství.
V rámci popisu plošných zdrojů je komentována problematika zápachu.
c) Liniové zdroje – doprava v etapě přípravy i v etapě těžby; pro etapu těžby je výpočtem
stanoveno množství emitovaných látek. Dále dokumentace zmiňuje odkaz na zpracovanou
rozptylovou studii a další kapitoly, které se zabývají problematikou znečišťování ovzduší.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, které jsou dále rozvedeny v dokumentaci
a rozptylové studii. Z postupné přípravy záměry vyplývá, že některé zdroje (např. technologický
ohřev) nebudou dosahovat předpokládaných parametrů, a tím může dojít ke změně
kategorizace zdroje. Potřebné informace budou předmětem následné projektové dokumentace
a bude postupováno podle platné legislativy v ochraně ovzduší.
Z uvedeného důvodu je v návrhu stanoviska doporučeno následující opatření:
► V rámci projektové dokumentace upřesnit parametry všech stacionárních technologických
zdrojů znečišťování ovzduší a kategorizaci těchto zdrojů podle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, a souvisejících právních předpisů.
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Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci odpadních vod v etapě přípravy a v etapě
těžby. Splaškové vody budou shromažďovány v bezodtoké nádrži a odváženy k odstranění na
biologickou ČOV. Srážkové vody v jímkách a záchytných vanách budou odváženy ke zneškodnění
mimo pracoviště s ohledem na možné znečištění ropnými látkami. Ostatní srážkové vody
z panelové plochy budou volně odtékat na terén, jejich kontaminace není předpokládána.
Hodnocení: V dokumentaci není uveden způsob nakládání s odpadními technologickými
vodami v etapě vrtných prací. Vzhledem k množství těchto vod a jejich charakteru je jedinou
možností jejich odvoz k odstranění mimo pracoviště vrtu.
Částečně je nakládání s výplachem uváděno v kapitole B.III.3. Odpady, pro etapu přípravy.
Dále v dokumentaci postrádáme podrobnější popis nakládání se srážkovými vodami
z havarijních jímek a záchytných van, které nejsou zastřešeny. Je evidentní, že pravidelná
kontrola těchto jímek a van, včasná likvidace možného znečištění z drobných úniků a úkapů, a
zejména včasný odvoz srážkových vod z těchto jímek a van bude jedním ze základních
problémů nakládání s odpadními vodami a současně jedním z hlavních preventivních opatření
k omezení havarijního úniku případných znečištěných srážkových vod mimo tyto záchytné
systémy. Tato problematika bude řešena v rámci následné projektové přípravy. V rámci návrhu
stanoviska jsou doporučena následující opatření:
► V technologickém postupu stanovit četnost a způsob kontroly stavu záchytných jímek a
odvozu srážkových vod zachycených v jímkách tak, aby byl vyloučen přetok znečištěných
jímaných vod.
► Záchytné vany a jímky pod jednotlivými technologickými zařízeními, které nebudou opatřeny
zastřešením, budou každý den kontrolovány a případné úkapy budou neprodleně odstraněny
pomocí absorpčních materiálů s cílem vyloučit znečištění srážkových vod v případě přetoku
těchto van na zpevněnou panelovou plochu a volný terén.

Odpady
Dokumentace uvádí základní informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi přípravy a
výstavby, těžby i ukončení těžby a likvidaci pracoviště. Jsou uvedeny druhy, množství a způsob
nakládání s jednotlivými druhy odpadů. U vybraných druhů odpadů je uveden stručný komentář
k problematice využití či odstranění těchto odpadů.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Uvedené druhy odpadů i nakládání s nimi je nutno považovat za orientační,
přestože lze vycházet z již realizovaného vrtu Poštorná-1 a průběhu průzkumných prací.
Z hlediska odpadového hospodářství není rozhodující množství vznikajících odpadů, ale jejich
správná identifikace včetně nebezpečných vlastností v průběhu provádění všech činností,
shromažďování a skladování v rámci pracoviště Poštorná-1. Konečný způsob využití či
odstranění odpadů musí být v souladu s platnou legislativou, přičemž odpovědnost nese
původce odpadů.
Proto je nutné, aby problematika nakládání s odpady byla v následující projektové dokumentaci
dále podrobněji řešena a v rámci návrhu stanoviska jsou doporučena následující opatření:
► V rámci projektové dokumentace aktualizovat plán odpadového hospodářství původce
odpadů pro všechny fáze hornické činnosti na ložisku. Návrh bude obsahovat:

§

a)

druhy a množství odpadů;

b)

místa a způsob shromažďování odpadů;

c)

způsoby nakládání s odpady.
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Návrh odpadového hospodářství musí vycházet ze zásady co nejmenší kumulace odpadů na
pracovišti Poštorná-1 ve všech etapách jeho provozu. Tomu musí být přizpůsobena velikost
shromažďovacích prostor a četnost odvozu odpadů. Uvedená zásada je jedním
z preventivních opatření k omezení negativních důsledků při jakékoli havarijní či mimořádné
situaci, která by mohla být příčinou nekontrolovaného úniku odpadů.
► Množství skladovaných odpadů omezovat na minimum a se všemi druhy odpadů nakládat
v souladu se schváleným plánem odpadového hospodářství. Odpady budou shromažďovány
pouze ve vybraných a označených prostorách střediska v souladu s příslušnými
vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství. Odstranění odpadů
bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby.

Hluk a vibrace
Dokumentace uvádí výčet a parametry jednotlivých zdrojů hluku jak pro etapu přípravy a výstavby,
tak pro etapu těžby. V etapě přípravy jde především o dopravu, stavební stroje a vrtné práce.
Hladina hluku za provozu vrtné soupravy je citována podle provedených měření, u ostatních zdrojů
jde o běžně uváděné obecné hodnoty. V etapě těžby se jedná o čerpadla, ohřívací kotel a
dopravu. Rovněž u těchto zdrojů jsou uvedeny akustické parametry, situování zdroje a doba jeho
provozu.
Problematika vibrací je zmíněna okrajově v souvislosti s dopravou autocisteren. Vibrace
technologických zařízení nejsou řešeny, s ohledem na umístění zařízení nejsou z hlediska
možných vlivů na okolní prostředí podstatné.
V dalším textu jsou uvedeny výsledky hlukové studie formou hladin hluku ve zvolených bodech pro
denní dobu. V komentáři je uváděno, že lze očekávat zvýšení hladiny hluku v prostoru zahrádek u
Včelínku v rozsahu 0,3 – 0,4 dB(A).
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Kromě identifikace a parametrů jednotlivých zdrojů jsou v této části formálně
nepříliš správně citovány výsledky hlukové studie, které jsou dále uváděny v kapitolách
pojednávajících o zdravotních rizicích a vlivech na hlukovou situaci. Tato problematika je tedy
ze strany zpracovatele posudku komentována v příslušných částech posudku.
V této kapitole se standardně dále uvádí popis zdrojů záření, zápachu či jiné relevantní výstupy
související s posuzovaným záměrem. Dokumentace tuto problematiku pomíjí. Přestože je
zjevné, že záměr není spojen s žádným zdrojem záření, je vhodné tyto zdroje alespoň vyloučit
ze záměru. Problematika zápachu je komentována v kapitole B.III.1. Ovzduší.
Doplňující údaje
Dokumentace v této kapitole shrnuje změny a úpravy, které byly zahrnuty do záměru v rámci
dosavadní přípravy. Došlo ke změně počtu uvažovaných vrtů ze 3 na 2 (celkem), umístění
pracoviště SNS, způsobu sušení plynu, zabezpečení stáčecího místa k plnění autocisteren,
monitorování podzemních vod.
Některé změny vyplývají z potřeby technického řešení, některé z nutnosti důkladného zabezpečení
rizik spojených se záměrem, a jako poslední je třeba uvést důsledek procesu posuzování, který ve
zjišťovacím řízení vymezil určité podmínky a možnosti jejich řešení.
Hodnocení: Uváděný přehled je výstižný a poskytuje základní představu o změnách
v navrženém řešení záměru vůči předchozímu oznámení.
Významné terénní úpravy a zásah do krajiny není předpokládán, proto ani absence těchto
charakteristik v dokumentaci není podstatná.
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Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí základní charakteristiky zájmového území. V úvodu je stručná charakteristika
zájmového území z hlediska jeho využití a ekologické zátěže. V dalším textu jsou popsány
charakteristiky v následujícím členění:
1. Územní systém ekologické stability – jsou uvedeny nejbližší prvky ÚSES s vymezením
vzdálenosti od plochy pracoviště SNS; nejbližším je vodní tok Včelínek s funkcí interakčního
prvku ve vzdálenosti 15 m od oplocení pracoviště. Popis je doplněn grafickým znázorněním
ÚSES v příloze č. 4 – výřez z územního plánu města Břeclav.
2. Zvláště chráněná území – jsou uvedena nejbližší ZCHÚ s vymezením vzdálenosti od
pracoviště; nejbližším jsou Lednické rybníky ve vzdálenosti 2,5 km.
3. Přírodní parky – plocha pracoviště leží na okraji přírodního parku Niva Dyje, který byl vyhlášen
v roce 2002. Hranice PP je znázorněna v příloze č. 4 dokumentace.
4. Natura 2000 – dokumentace se věnuje vymezení ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit v zájmovém území s tím, že dotčená plocha pracoviště není součástí žádného
z citovaných prvků soustavy Natura 2000. Hranice prvků je graficky patrná z přílohy č. 11.
5. Významné krajinné prvky – dokumentace uvádí jako nejbližší VKP vodní tok Včelínek a les
Kančí obora, oba jsou mimo vlastní plochu pracoviště SNS.
6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu – dokumentace uvádí stručnou
charakteristiku významu zájmového území. Mezi nejpodstatnější patří existence Lednickovaltického areálu, který je památkovou zónou a je zapsán na seznamu světového dědictví
UNESCO. Rovněž archeologický význam území je značný a v širším okolí bylo zjištěno několik
významných archeologických nálezů a památek.
Hodnocení: Z popisu je zřejmé, že zájmové území je v širším kontextu z hlediska ochrany
přírody a památkové péče mimořádně významné. Z popisu rovněž vyplývá, že lokalita
pracoviště s umístěním vrtu Poštorná-1 leží mimo VKP a ZCHÚ, ani nezasahuje na plochy
soustavy Natura 2000.
Dokumentaci lze v této části vytknout přílišnou stručnost v těch oblastech, které lze považovat
za nejvýznamnější, a kterých se umístění záměru dotýká přímo – jde o území přírodního parku
Niva Dyje a území Lednicko-valtického areálu. Jejich popis je velmi stručný a prakticky se
nedotýká zásadních skutečností, které mohou být při vlastním hodnocení rozhodující. Pro
žádné z obou chráněných území není podrobně rozebrán předmět ochrany a jeho vymezení
vůči posuzovanému záměru. Umístění záměru na samé hranici obou území nelze chápat jako
okrajový problém, který nevyžaduje podrobný rozbor a zdůvodnění.
Grafické znázornění hranic všech popisovaných charakteristik není v rámci územního plánu
(jehož výřez je prezentován jako příloha dokumentace) příliš vhodné. V grafice se jednotlivé
hranice překrývají a často není jejich průběh identifikovatelný.
Dokumentace zcela pomíjí další z významných charakteristik souvisejících s posuzovaným
záměrem, kterou je záplavové území a CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Tyto otázky jsou
předmětem dalších kapitol dokumentace, ale s ohledem na jejich význam a situování záměru
právě na těchto územích by bylo vhodné jejich popis prezentovat zejména kapitole
pojednávající o nejvýznamnějších charakteristikách dotčeného území.
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Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Obyvatelstvo
Dokumentace uvádí současný stav i historický vývoj zástavby dotčených obcí a počet jejich
obyvatel. Dále je popsáno nejbližší okolí pracoviště s ohledem na jeho funkci a využití.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Pro bližší vymezení by bylo vhodné
též uvádět situování nejbližších objektů a zón s obytnou funkcí dle vymezení územním plánem.
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu.
Kvalita ovzduší je komentována na základě přehledu souhrnné charakteristiky za rok 2003
doplněné o výsledky měření na nejbližší stanici Mikulov-Sedlec, která je vzdálena cca 10 km od
zájmového území. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že největším problémem na zájmovém
území jsou tuhé znečišťující látky (měřená frakce PM10), které jsou důvodem pro zařazení
zájmového území mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. U ostatních látek je situace
uspokojivá.
Dokumentace dále uvádí přehled nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší v širším
zájmovém území.
Hodnocení: Informace o kvalitě ovzduší v lokalitě lze hodnotit jako dostačující, zejména
s ohledem na skutečnost, že záměrem nedojde k významnému zhoršení kvality ovzduší
v území.
V dokumentaci postrádáme informace z Plánu snižování emisí Jihomoravského kraje a
zpracované rozptylové studie celého kraje. Dále by bylo vhodné komentovat emisní stropy
schválené v rámci krajského plánu ve vazbě na posuzovaný záměr. Tyto informace jsou
částečně prezentovány v kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduší.
Hluk
Dokumentace uvádí, že v nejbližším okolí pracoviště není žádný významný zdroj hluku a hladiny
hluku nedosahující přípustných limitů. Za nejvýraznější zdroj hluku je označena automobilová
doprava po ulici Lednické. Dále jsou prezentovány hladiny hluku v okolí různých silničních
komunikací v Břeclavi, včetně ulice Lednické, jak byly stanoveny v rámci územního plánu města.
Hodnocení: Informace o hlukové zátěži dotčeného území lze považovat za dostačující. Z textu
pouze není zřejmé k jakému časovému horizontu se vztahují hladiny hluku z dopravy převzaté
z územního plánu města. Vzhledem k tomu, že působení zdrojů hluku je samostatně výpočtově
hodnoceno v rámci hlukové studie, lze uváděné informace považovat za dostačující.
Voda
Povrchové vody: V této kapitole je provedeno hydrologické zařazení zájmového území, popsány
základní charakteristiky území a uvedeny průtoky Dyje a Včelínku. Místo těžby je vzdáleno cca 20
m od levé břehové čáry vodního toku Včelínku a leží v zátopové oblasti řeky Dyje. Hranici
záplavového území tvoří pravobřežní protipovodňová hráz Včelínku.
Podzemní voda: Zájmové území je v této kapitole zařazeno do hydrogeologického rajónu, jsou
uvedeny údaje o typu kolektoru, hloubce hladiny podzemní vody, její napjatosti a kolísání hladiny
podzemní vody v průběhu roku. Dále je zde uvedeno, že zájmové území je situováno v CHOPAV
Kvartér řeky Moravy a jsou specifikována omezení vyplývající pro těžební záměr z této
skutečnosti.
V blízkém okolí zájmového území, severovýchodně od pracoviště Poštorná-1, bylo v průběhu 60. –
80. let minulého století vybudováno jímací území pro zásobování Břeclavska pitnou vodou. Jímací
území sestává z prameniště Hlohovecké louky (Kanční obora II), nacházející se cca 6 km ssv. od
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Břeclavi, kde nemůže docházet ke střetům zájmů s těžbou ropy v dobývacím prostoru Charvátská
Nová Ves a z prameniště Kančí obora I, které je umístěno v lužním lese cca 1,5 km ssz. od centra
Břeclavi. Toto prameniště sestává z 13 jímacích objektů ve dvou násoskových větvích, pomocí
nichž je voda odváděna do sběrné studny a přečerpávána na úpravnu, kde probíhá její
odželezňování a odmanganování. Nejblíže zájmovému prostoru těžby ropy je umístěn jímací vrt J9 (cca 300 m ssv.). Podzemní voda však dle tvrzení zpracovatele dokumentace proudí od prostoru
těžebních vrtů k jihu až jihovýchodu, tedy nikoliv k vrtu J-9 a dalším jímacím objektům prameniště
Kančí obora I.
V této kapitole je dále uvedeno, že není jednoznačně stanoveno, zda plocha těžby a pracoviště
SNS je nebo není situována uvnitř ochranného pásma II. stupně.
V roce 2002 byly v blízkosti pracoviště ČNS, s.r.o. Poštorná-1 vyhloubeny dva hydrogeologické
monitorovací vrty PI-1 a PI-2 za účelem sledování případného ovlivnění podzemní vody těžbou
ropných uhlovodíků. V širším okolí zájmového území byl v roce 2004 proveden hydrogeologický
průzkum, v rámci něhož bylo vyhloubeno 6 hydrogeologických monitorovacích vrtů, z nichž vrty
MO-6 a MO-7 situované nejblíže těžebnímu prostoru ČNS - Poštorná byly využity k pravidelnému
monitoringu kvality podzemní vody v okolí místa těžby ropy a zemního plynu. Podzemní voda ve
vrtech PI-1, PI-2, MO-6 a MO-7 je s četností 1 x za týden sledována v rozsahu kontrolního
stanovení ukazatele NEL, přičemž vzorky vody jsou dle doporučení oponentského
hydrogeologického posudku v lokalitě Kančí obora odebírány dynamicky (Pavlů, 2004).
Hodnocení: Informace o povrchových vodách v zájmovém území záměru lze s ohledem na
závažnost činností prováděných v rámci těžby považovat za poměrně stručné.
V podkapitole povrchové vody chybí informace o vzájemné komunikaci vodního toku Včelínek
s okolní mělkou kvartérní zvodní. Dále jsou zde uvedeny průtoky v řece Dyji a na vodním toku
Včelínek, aniž by bylo specifikováno o jaké průtoky se jedná (Qprům. , Q355 aj.) a jaké období
měření průtoky charakterizují (délka časové řady). Jelikož se zájmové území nachází
v zátopové oblasti spatřujeme za důležité uvést v kapitole hydrologických poměrů informace
s jakou četností dochází v místě těžebního prostoru k záplavám, v jakém období jsou záplavy
většinou evidovány, do jaké výše bude dosahovat výška zátopy pro jednotlivé povodňové
stupně, případně i jaké byly doposud v těžebním prostoru zdokumentovány záplavy a jakých
maximálních výšek dosáhla hladina rozlité povrchové vody v místě těžby a pracoviště SNS.
Rovněž zde nejsou informace o existenci slepého ramene řeky Dyje v Kančí oboře, vzdáleného
cca 150 m od zájmového prostoru těžby.
Většina těchto informací je předmětem dalších podkladů a interních materiálů vyžádaných
zpracovatelem posudku u oznamovatele.
V části podzemní vody je předmětná problematika podrobněji popsána s ohledem na blízkost
jímacího území podzemních vod a hranici jeho ochranného pásma II. stupně. Přesto zde
uvádíme několik připomínek k textu dokumentace. Tvrzení, že hladina podzemní vody z důvodu
své napjatosti brání průniku kontaminantů lehčích než voda do kolektoru není přesné. Nadložní
poloizolátor tvořený povodňovými hlínami, vyznačujícími se nízkou propustností, do značné
míry sníží rychlost průsaku kontaminantů svrchní nesaturovanou zónou horninového prostředí,
rychlost průsaku je také významně omezena zavlhčením spodní části polohy povodňových hlín
(přítomnost kapilární třásně). Potenciální kontaminant – ropné látky - vykazují s výjimkou
mazutových frakcí specifickou hmotnost nižší než voda a v případě úniku do horninového
prostředí a průsaku až na hladinu podzemní vody se budou pohybovat při hranici povodňová
hlína/písčité štěrky a šířit se ve směru proudění podzemních vod (případný tranzit znečištění
však bude vzhledem k propustnosti povodňových hlín značně omezen). Rovněž tvrzení, že
velikost vodárenských zásob mělké zvodně závisí zejména na množství vody prosakující
z povrchových toků platí jen pro řeku Dyji, nikoliv pro vodní tok Včelínek, který je zahlouben
pouze do polohy povodňových hlín a lze předpokládat jen značně omezenou komunikaci
povrchových vod tohoto toku s podzemními vodami.

§

Posudek - EIA

strana : 17

Břeclav – Poštorná, těžba ropy

A.M.-Ekologické inženýrství

V této části dokumentace je dále uvedeno, že hladina podzemní vody proudí od těžebních vrtů
k jihu až jihovýchodu. Vlastním kontrolním měřením při zpracování posudku byl zjištěn směr
proudění podzemní vody pouze k jihovýchodu, souběžně s uměle napřímeným korytem
vodního toku Včelínek. Lze tedy předpokládat drobné odchylky směrů proudění podzemní vody
v závislosti na vodních stavech kvartérní zvodně. Také zde chybí údaje o dosahu vlivu čerpání
podzemní vody na násoskových větvích jímacího území Kančí obora I (uvedeno až v kapitole
D.I.4). Otázka, zda deprese vyvolaná čerpáním podzemní vody zasahuje až k těžebnímu
prostoru byla řešena v oponentském hydrogeologickém posudku v lokalitě Kančí obora (Pavlů,
2004). Zde je uvedeno, že rozvodnice vzniklá čerpáním zasahuje nejblíže k těžebnímu prostoru
při vyšších vodních stavech podzemní vody, kdy prochází v okolí vrtů PI-102, MO-3 a MO-6,
tedy cca 200 m severovýchodně od těžebního prostoru ČNS, s.r.o.
Tvrzení, že není jednoznačně stanoveno, zda těžební prostor a pracoviště SNS spadá do
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Kančí obora I není přesné. V současné době
těžební prostor a SNS není součástí ochranného pásma II. stupně. V roce 2002 byla provedena
revize ochranných pásem, v rámci níž byl předmětný těžební prostor navrhnut k zahrnutí do
ochranného pásma II. stupně výše uvedeného vodního zdroje, avšak tento návrh nebyl
prozatím příslušným vodoprávním úřadem schválen a dle informací Ing. Kasaly ze společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se v současnosti uvažuje o další revizi ochranných pásem
a o případném posunu hranice OP II. stupně k vymapované rozvodnici.
Půda
Dokumentace uvádí obecnou charakteristiku půdního prostředí v širším území s využitím
územního plánu města. V dalším textu je uvedena půdní charakteristika pro dotčenou plochu se
zatříděním podle kódu BPEJ a třídy ochrany.
Vzhledem k předcházející přípravě záměru je vymezena mocnost skrývky na ploše pracoviště a
její uložení pro rekultivaci území po těžbě. Stručně je komentována otázka možné kontaminace
půd v území, bez konkrétních údajů o obsahu některých rizikových látek.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry: V této kapitole je orientačně uvedena charakteristika
geologického podloží tvořeného sedimentární výplní Vídeňské pánve, na níž je vázáno ložisko
ropných uhlovodíků předmětného zájmu těžby. Kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území
zastoupeny uloženinami řeky Dyje – údolní nivy, která je tvořena dvěma odlišnými souvrstvími
(písčité štěrky a nivní náplavy), podrobně popsanými v textu této kapitoly. V hydrogeologických
poměrech jsou uvedeny informace o izolantech kvartérní zvodně a o její hydraulické vodivosti.
Přírodní zdroje: Dokumentace popisuje, že průzkumným vrtem PO-1 byla zastižen roponosný a
plynonosný lábský horizont tvořený pískovci středního badenu o mocnosti 14 m v hloubce 1378 až
1392 m, a že vrt byl hlouben v CHLÚ Poštorná. V této kapitole jsou dále uvedeny údaje o
charakteristice těžené ropy a dalších zájmech v oblasti ochrany a využívání přírodních zdrojů
v širším zájmovém území.
Dokumentace uvádí základní informace o seismické aktivitě v zájmovém území, a hodnotí výskyt
dalších geodynamických jevů (vodní eroze, sesuvy a svahové pohyby) jako prakticky nulový.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné základní informace. K obsahu podkapitoly
geologické a hydrogeologické poměry nemá zpracovatelský tým posudku zásadnější
připomínky. Pouze nepovažujeme za vhodné hovořit o nivních hlínách (povodňové hlíny) jako o
stropním izolátoru kvartérní zvodně. Oproti podložním miocénním jílům, které mají hydraulickou
vodivost v řádech 10-10 až 10-12 m/s vykazují nivní hlinitojílovité sedimenty většinou parametry
koeficientu filtrace v řádech 10-6 až 10-7 m/s, což představuje slabě propustné sedimenty o
kterých lze spíše hovořit jako o poloizolátoru. Pro stanovení izolační funkce těchto sedimentů
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chybí údaje o jejich hydraulické vodivosti. K dalším uváděným informacím nejsou připomínky.
Fauna a flóra
Dokumentace prezentuje výsledek provedeného průzkumu zaměřeného na výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin (v plném znění je součástí dokumentace v příloze č. 11).
Vzhledem k tomu, že v době průzkumu již byla panelová plocha kolem vrtu vybudována, byl
průzkum zaměřen na její okolí. Průzkum prokázal výskyt zvláště chráněných druhů živočichů
v okolí pracoviště, pro srovnání je dále uveden přehled zvláště chráněných druhů živočichů
v prostoru vrtu zjištěných v letech 1999 – 2002.
Následuje biogeografický popis zájmového území, který dokumentuje širší charakteristiku území.
Dokumentace konstatuje výskyt stromů v okolí plochy pracoviště a jejich špatný zdravotní stav. Je
doporučeno tyto stromy nahradit novou výsadbou v rámci realizace záměru.
Průzkum flóry prokázal výskyt několika zvláště chráněných druhů rostlin na louce jižně od
pracoviště Poštorná-1.
Hodnocení: Dokumentace obsahuje popis všech potřebných charakteristik a uváděné informace
lze považovat za dostačující. Dokumentace vychází z přílohy č. 11, která obsahuje výsledky
prováděných průzkumů fauny a flóry v území. K identifikaci nálezů a následnému posouzení je
nezbytná jejich přesná lokalizace, kterou dokumentace neuvádí, i když je v příloze podrobně
popsána. Jako postačující lze v tomto případě brát odkaz na uváděnou přílohu. Grafické
vymezení jednotlivých ploch na situaci je rovněž součástí přílohy č. 11.
Krajina
Dokumentace uvádí charakteristiku krajiny zájmového území. Je prezentován jak širší význam
krajiny, tak území dotčené posuzovaným záměrem. Je zmíněn význam Lednicko-valtického areálu
a rozsáhlých lesních komplexů v území. Krajina je hodnocena jako turisticky atraktivní se sítí
turistických a cyklistických tras.
Z hlediska funkčního využití dle územního plánu je dotčené území zařazeno do ploch trvalého
drnového fondu.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Hmotný majetek
Dokumentace konstatuje, že na dotčené ploše pracoviště nejsou žádné objekty či jiný majetek,
které by mohly být záměrem ovlivněny.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Stručná zmínka mohla být
věnována objektům v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace, které sice nebudou přímo
ovlivněny, nicméně těžká doprava v jejich blízkosti může vyvolat v nepříznivém případě různé
typy poškození těchto objektů.
Kulturní památky a archeologie
Dokumentace se odvolává na informace v kapitole C.I.6., ve které jsou popsána historická a
kulturní charakteristika zájmového území, včetně archeologického významu území.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Připomínky k této problematice
jsou uváděny v komentáři ke kapitole C.I. Výskyt nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace konstatuje, že životní prostředí v dotčeném území je ovlivněno dlouhodobou
činností, spojenou zejména se zemědělskou výrobou. Kvalita ovzduší je místy zhoršená.
Z hlediska hlukové zátěže, kontaminace půdy a vody není území zatěžováno nad únosnou míru.
Podzemní voda je využívána k zásobování Břeclavska pitnou vodou. Severovýchodně od toku
Včelínku leží krajinářsky a ekologicky cenné území lužního lesa. Širší oblast je součástí Lednickovaltického areálu a přírodního parku Niva Dyje. Jsou zde také vymezena ochranná pásma vodního
zdroje Kančí obora.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Charakteristika obyvatel potenciálně dotčených záměrem – prezentuje jednotlivé skupiny obyvatel
podle charakteru možného ovlivnění (rekreace, příjezdová komunikace, dopravní trasa) a
vymezuje možné zdroje ovlivnění s jejich působením.
Zdravotní rizika spojená s těžbou a úpravou suroviny – dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší a
vlivy hluku. V oblasti ovzduší je hodnoceno působení emisí oxidů dusíku (z dopravy suroviny a
technologických zdrojů) a benzenu (ze zpracování a skladování suroviny). Jsou uvedeny základní
charakteristiky těchto látek a následující údaje o imisních koncentracích obou hodnocených látek
ve vybraných referenčních bodech včetně platných imisních limitů. Hodnocení zdravotních
důsledků je provedeno porovnáním výsledků měření a modelových výpočtů s těmito limity. V obou
případech je konstatováno, že příspěvek záměru představuje zanedbatelný podíl na celkové imisní
hladině hodnocených látek, která je v obou případech podlimitní. V závěru je konstatováno, že
použitá teoretická hodnota emise je u benzenu několikanásobně vyšší než reálná (s ohledem na
jeho obsah ve vytěžené surovině), a proto skutečné hodnoty příspěvku záměru budou rovněž nižší
než stanovené výpočtem.
Vliv hluku je hodnocen na základě výpočtů hlukové studie a to jak pro dopravu suroviny, tak pro
technologické zdroje na pracovišti Poštorná-1. Nejvýznamnější navýšení hladin hluku je
očekáváno v okolí příjezdové komunikace v oblasti zahrádek. Přesto nebude v této oblasti
docházet k překračování akustických limitů a zdravotní působení hluku je hodnoceno jako
zanedbatelné.
Zdravotní rizika v období realizace vrtných prací – je hodnocen vliv hluku při provádění vrtných
prací a související dopravě v této etapě záměru. Při hodnocení se vychází rovněž z výpočtů hluku
a je konstatováno, že v noční době lze očekávat překračování limitů v nejbližším okolí pracoviště,
tj. mezi pracovištěm a Lednickou ulicí. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobou činnost nejsou
zdravotní rizika s tím spojená považována za významná.
Ostatní vlivy – v této kapitole jsou hodnoceny další související aspekty: zhoršení psychické
pohody, šíření pachu, prašnost, estetické působení, zásobování pitnou vodou a ostatní rizika
záměru. V jednotlivých parametrech jsou uvedena opatření směřující ke snížení negativního
působení těchto aspektů na obyvatele blízké obce.
Sociální a ekonomické důsledky – významné vlivy v těchto oblastech nejsou očekávány.
Celkové zhodnocení vlivů na obyvatelstvo – vlivy záměru na obyvatelstvo jsou hodnoceny jako
dočasné, mírně negativní až nevýznamné s omezeným rozsahem působení.
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Hodnocení: Popis vlivů na obyvatelstvo je proveden standardním způsobem, který odpovídá
očekávaným důsledkům a významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vliv záměru na základě výpočtů znečištění ovzduší provedených v příloze
č. 10 - Rozptylová studie. Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních
koncentrací hlavních sledovaných škodlivin – oxid dusičitý (z dopravy a technologických zdrojů) a
benzen (ze zpracování a skladování suroviny).
Rozptylová studie uvádí emisní faktory a celkové emise pro sledované látky. Výpočtově jsou
stanoveny základní imisní charakteristiky – maximální hodinové koncentrace a průměrné roční
koncentrace. Tyto charakteristiky jsou stanoveny jednak v pravidelné síti referenčních bodů a pro
prezentaci pak pro 4 vybrané referenčních body, které reprezentují různé typy využití území.
Příspěvek posuzovaných zdrojů ke stávající úrovni oxidu dusičitého je u průměrné roční
koncentrace hodnocen na úrovni 0,3 % imisního limitu, a u maximální krátkodobé koncentrace na
úrovni 3,1 % imisních limitů, přičemž vlastní navýšení vlivem realizace záměru činí cca 0,1 %
imisního limitu v obou charakteristikách. U benzenu je současný stav u průměrné roční
koncentrace na úrovni 26,3 % imisního limitu a při navýšení vlivem realizace záměru je celková
hladina na úrovni 27,7 %; navýšení vlivem realizace záměru tedy činí 1,3 % imisního limitu.
Výsledky modelových výpočtů jsou prezentovány v rozptylové studii grafickou formou vykreslením
izolinií pro jednotlivé imisní charakteristiky a výpočtové situace.
Nárůst imisních koncentrací vlivem realizace záměru je u obou sledovaných látek hodnocen jako
minimální a nepovede k překračování platných imisních limitů.
Dále jsou v dokumentaci prezentovány údaje z Plánu snižování emisí Jihomoravského kraje a
podíl posuzovaného záměru na celkových emisích na území kraje. Z uvedených informací vyplývá,
že celkové emise nejsou v porovnání s celkovými emisemi a emisními stropy významné, a jsou
celkově zanedbatelné.
Celkově jsou vlivy na ovzduší hodnoceny jako mírně negativní a dočasné. Vlivy na klima nejsou
očekávány.
Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší a klima je proveden standardním způsobem. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez připomínek.
Poněkud nejasné je v textu dokumentace používání pojmu doplňková imisní koncentrace
z posuzovaných zdrojů, jejíž definice není ani v rozptylové studii uvedena. Z rozptylové studie
vyplývá, že se jedná o imisní zátěž ze všech zdrojů zahrnutých do výpočtu v jednotlivých
modelovaných škodlivinách. Je patrný záměr zpracovatele RS odlišit takto stanovené hodnoty
od skutečného pozadí, na jehož stavu se projevují i zdroje nezahrnuté do výpočtu, přesto je
orientace v prezentovaných výsledcích poněkud problematická.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Vzhledem k velikosti a významu
očekávaných vlivů lze formu zpracování i prezentaci výsledků považovat za plně vyhovující.
Kromě běžného provozu je třeba věnovat pozornost ochraně ovzduší i ve fázi přípravy záměru.
Proto je v návrhu stanoviska doporučeno následující opatření:
► V rámci stavebních a přípravných prací respektovat následující podmínky:
a) omezovat možné primární zdroje znečišťování ovzduší (skládky sypkých materiálů) i vznik
druhotné prašnosti při pojezdu vozidel (čištění a případně skrápění nezpevněných
komunikací);
b) zajistit čištění vozovek v případě jejich znečištění;
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c) podle klimatických podmínek zajistit zkrápění, případně zaplachtování mezideponií
sypkých materiálů.

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku provedených v příloze č. 9 Hluková studie. Jako zdroje hluku jsou hodnoceny doprava, technologie a vrtné práce.
Hluk z dopravy je hodnocen v 8 referenčních bodech v okolí příjezdové trasy. Ke zvýšení hladiny
hluku dojde pouze v okolí místní komunikace mezi silnicí III. třídy a pracovištěm, přičemž v obou
výpočtových bodech bude hladina hluku pod hodnotou 40 dB(A). Na ostatních místech nedojde
prakticky k žádné změně akustické situace. V závěru je konstatováno, že limit pro denní dobu na
úrovni 50 dB(A) nebude překračován.
Hluk z technologie je hodnocen v okolí pracoviště. V noční době, která bude z akustického
hlediska rozhodující bude hluk z provozu v nejbližším RB na úrovni 38,1 dB(A), což vyhovuje
platnému limitu 40 dB(A).
Ve fázi vrtných prací je ekvivalentní hladina hluku v nejbližším RB stanovena na 57 dB(A).
Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o denní provoz při spolupůsobení více zdrojů hluku, na
který lze vztáhnout limity pro povolené stavby, není ani tato fáze z akustického hlediska výrazně
problematická.
Vlivy hluku jsou celkově hodnoceny jako dočasné, mírně negativní až nevýznamné, v etapě
vrtných prací jako krátkodobé a negativní.
Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Akustická studie je zpracována kvalitně a v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku.
Vzhledem k charakteru prací by vrtné práce mohly být hodnoceny jako provádění stavby,
přičemž pro provádění povolených staveb lze uplatnit další korekci +10 dB k základní nejvyšší
přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. V případě možnosti
aplikace ustanovení § 12, odst 5, nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění NV č. 88/2004 Sb.,
nebude limit hlukové zátěže překračován ani v této fázi. Je však vhodné upřesnit organizaci a
působení jednotlivých zdrojů hluku tak, aby přípustný limit byl respektován.
Vlivy záření a vibrací nejsou v dokumentaci hodnoceny; s ohledem na absenci významných
zdrojů těchto faktorů, nejde o podstatný nedostatek dokumentace.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území je v návrhu stanoviska doporučeno
následující opatření:
► V rámci projektové dokumentace aktualizovat hlukovou studii s následnými požadavky:

§

a)

doložit akustické parametry provozovaných zdrojů hluku;

b)

doložit změny akustické situace v území v etapě průzkumu včetně provádění vrtných
prací a v etapě těžby;

c)

specifikovat chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné
vnitřní prostory staveb, které mohou být realizací záměru dotčeny z hlediska hlukové
zátěže, včetně grafického znázornění potenciálně dotčených chráněných prostor;

d)

navrhnout opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení vlády č. 502/200 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.
88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
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Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vliv na povrchové vody
Dokumentace uvádí, že povrchovou vodou, která by mohla být záměrem ovlivněna, je vodoteč
Včelínek, jehož levý břeh se nachází cca 20 m od místa těžby ropných uhlovodíků a pracoviště
sběrného naftového střediska. Mimo Včelínek se nejblíže těžební ploše nachází staré rameno řeky
Dyje (cca 200 m), které je při běžných vodních stavech mimo dosah vlivů těžby. Veškerá odpadní
voda vznikající v rámci vrtných prací, i při následné těžbě a úpravě ropy, bude odvážena ke
zneškodnění mimo zájmové území na ČOV.
Vzhledem k situování těžební plochy do zátopového území bude pro pracoviště zpracován
povodňový plán, jehož naplnění zajistí, že v případě povodně nedojde k úniku ropných látek či
dalších nebezpečných látek do okolí a ke znečištění povrchové vody. V rámci pravidelného
monitoringu kvality podzemní vody je sledován vrt MO-7, který je umístěn mezi pracovištěm těžby
a Včelínkem. V případě, že by v tomto vrtu byly zjištěny zvýšené koncentrace ropných látek budou
provedena opatření k zamezení vniku kontaminantu do povrchové vody. Přesunem pracoviště
SNS oproti původnímu záměru z pravého na levý břeh Včelínku se snižuje riziko kontaminace
povrchové vody ropnými látkami (přes vodoteč nebude veden produktovod). Vliv na povrchovou
vodu je v závěru této kapitoly při běžném provozu hodnocen jako zanedbatelný a riziko její
kontaminace při zvoleném způsobu úpravy a přepravy ropy je hodnoceno jako nízké.
Vliv na podzemní vody
Dokumentace popisuje možné vlivy v období vrtných prací, vlastní těžby a provozu SNS a po
ukončení těžby. V průběhu hloubení vrtu Poštorná–9 budou PHM, oleje a další vodě škodlivé látky
umístěny v záchytných jímkách, případně mobilních skladech s ochrannými nádržemi. Motorová
nafta bude skladována v nadzemní ocelové nádrži umístěné v další ocelové nádrži, sloužící pro
zachycení úkapů a jako havarijní jímka. Při vlastním hloubení vrtu bude řídící kolona
zacementována, čímž bude eliminována možnost znečištění mělké kvartérní zvodně. Vrt bude
vystrojen pažnicovými kolonami s meziprostorem vyplněným cementem.
Při vlastní těžbě a úpravě ropy budou potenciálními zdroji znečištění skladovací nádrže na ropu,
přečerpávání z nádrží do cisterny a technologická zařízení s potrubními rozvody. Rozvody jsou pro
vizuální kontrolu umístěny nad terénem, plnící stanoviště je opatřeno bezodtokou jímkou a
mobilním zastřešením. Doprava ropy bude probíhat v souladu s dohodou ADR o silniční přepravě
nebezpečných látek. Při běžném provozu i při případné havárii je riziko úniku ropných látek do
okolního horninového prostředí minimální. Pokud by se přesto ropa dostala na volnou plochu a
vsákla do půdy je podzemní voda chráněna vrstvou slabě propustných náplavových hlín.
Od zahájení průzkumné čerpací zkoušky bude zahájen monitoring kvality podzemní vody
v ukazateli NEL z vrtů PI-1, PI-2, MO-6 a MO-7 (ten již v současnosti probíhá s ohledem na
průzkumné práce na vrtu Poštorná–1). Odběr vzorků bude probíhat dynamickou metodou
s četností 1 x týdně. Při zjištění znečištění bude vyrozuměn zástupce společnosti VaK Břeclav,
a.s., a další instituce dle havarijního plánu, bude proveden duplicitní odběr a v případě ověření
výsledku postupováno v souladu s havarijním plánem. Po ukončení těžby budou těžební vrty a
celé povrchové pracoviště likvidovány tak, aby nedošlo k ovlivnění kvality podzemní vody (dle
samostatného plánu likvidace).
Vzhledem k tomu, že se zájmový prostor nachází na okraji ochranného pásma II. stupně jímacího
území pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva, byla věnována problematice ohrožení
zdroje těžbou ropy velká pozornost. Pro účely posouzení vlivu těžby ropy na okolní podzemní vody
byl v roce 2004 zpracován hydrogeologický posudek zaměřený na posouzení možnosti ovlivnění
zdrojů pitné vody v JÚ Kančí obora (Pavlů, 2004). Průzkumnými pracemi předcházejícími
vypracování posudku bylo zjištěno, že průběh hydroizohyps v oblasti je největší měrou ovlivňován
stavem hladiny v řece Dyji, čerpání v JÚ má pouze omezený význam. Za předpokladu
odstaveného čerpání na násosce 1 je směr proudění podzemní vody k jjv. a podzemní vody jsou
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drénovány tokem Včelínku. V prostoru vrtného pracoviště a SNS se nachází cca 3 m mocná
poloha slabě propustných hlín značně omezujících případnou kontaminaci vodárensky využívané
zvodně. Mezi vrtným pracovištěm a jímacími objekty probíhá pravděpodobně při různých odběrech
a za všech stavů hydrogeologická rozvodnice, která je dostatečnou hydraulickou bariérou
v pohybu případné kontaminace směrem k jímacím objektům prameniště Kančí obora I. Je
doporučeno přehodnotit vedení hranice ochranného pásma tak, aby v hodnoceném prostoru
sledovala nejjižnější průběh rozvodnice. V závěru hydrogeologického posudku se konstatuje, že při
dodržení veškerých podmínek platné legislativy a interní dokumentace zpracované dle platné
legislativy (tzn. provozní a havarijní plány apod.) je ohrožení jímacího území Kančí obora I
prakticky vyloučeno.
Hodnocení: Ochraně povrchových a především podzemních vod byla v dokumentaci věnována
značná pozornost a závěry, ke kterým dokumentace došla pokládáme za správné.
Zdůrazňujeme důsledné dodržování postupů uvedených v povodňovém plánu, a to zejména :

▪

Neprodleně budou ukončeny rozpracované těžební operace. Po jejich ukončení bude
uzavřen a zabezpečen produkční kříž. Technologické zařízení bude vyprázdněno a
vyčištěno.

▪

Bude provedeno vyčištění a vyvezení všech záchytných a havarijních nádrží a vyvezení
odpadů z pracoviště. Bude vyvezena veškerá ropa, skladovaná ve skladovacích nádržích.

Těžba ropy a provozování SNS nebude mít vliv na odvodnění oblasti a její základní
hydrologické charakteristiky. Riziko kontaminace povrchových vod je při dodržení výše
popsaných postupů i v případě povodňových stavů zanedbatelné.
V podkapitole vliv na podzemní vody nepokládáme za správné obecné konstatování, že
podzemní vody jsou drénovány tokem Včelínku. O této skutečnosti lze hovořit v širším okolí
zájmového území, nikoliv v místě těžby a SNS. Uměle vybudované a napřímené koryto
Včelínku je zahloubeno pouze do povodňových (nivních) hlín, jeho hydraulický gradient je nízký.
Vlastním kontrolním měřením byl zjištěn směr proudění podzemní vody v zájmovém území
rovnoběžně se směrem toku Včelínku, který patrně v okolí těžby ropných uhlovodíků
s podzemními vodami téměř nekomunikuje. Na úroveň hladiny podzemní vody nebude mít
průzkumná, těžební ani likvidační fáze záměru ČNS, s.r.o., žádný vliv.
Zpracovatel posudku souhlasí s hodnocením potenciálních rizik na kvalitu podzemní vody
během vrtání a po ukončení těžby jako krátkodobých a mírně negativních, vliv těžby lze
hodnotit za běžného provozu jako nevýznamný. Je však potřebné dodržovat obecně platné
předpisy pro nakládání a manipulaci se škodlivými látkami a schválená preventivní opatření na
pracovišti.
Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám a vymapované rozvodnici nehrozí ani při havarijním
stavu ohrožení jímacích objektů vodního zdroje Kančí obora I. Nepovažujeme pouze za správný
sytém kontrolního monitoringu podzemních vod v okolí těžby ropy a SNS. Směr proudění
podzemních vod je v zájmovém území k jv. až k jihu, většinou však patrně souběžně s tokem
Včelínku. Jelikož je na odtokové straně podzemních vod z pracoviště ČNS monitorován pouze
vrt MO-7, doporučujeme z preventivních důvodů zahustit monitorovací síť o jeden
hydrogeologický monitorovací vrt, který navrhujeme vyhloubit v linii mezi vrty PI-1 a MO-7,
v blízkosti odpadní jímky.
Zvolená metodika vzorkování dokumentuje přítomnost rozpuštěných ropných látek v podzemní
vodě, které jsou výrazně mobilnější než vlastní volná fáze ropných látek vyskytující se na
hladině podzemní vody. Případný nárůst koncentrací NEL v dynamicky odebraných vzorcích by
mohl indikovat i následnou přítomnost volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody.
Doporučujeme proto zachovat zvolenou metodiku monitoringu, a pouze v případě překročení
koncentrace 0,2 mg/l NEL v dynamicky odebraném vzorku podzemní vody, zahájit kontrolu
kvality kvartérní zvodně i při hladině. Před zahájením odběru dynamického vzorku by v tomto
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případě byl z hladiny vrtu se zvýšenou koncentrací NEL odebrán do přelivného válce VV1
vzorek vody, který by byl organolepticky (pachově a vizuálně) posouzen z hlediska přítomnosti
ropných látek a následně otestován na stanovení koncentrace NEL. Dále doporučujeme
důsledně dbát na uzamčení všech monitorovacích vrtů, aby nedošlo k neodborné manipulaci
s nimi nepovolanou osobou.
Problematice oblasti ochrany vod je v dokumentaci věnováno nejvíce pozornosti z hlediska
navržených opatření k omezení či vyloučení negativních důsledků, a to jak za běžného provozu,
tak z hlediska předcházení havarijním situacím a jejich řešení. V návrhu stanoviska
doporučujeme proto následující opatření, která jsou na tuto problematiku zaměřena:
► V rámci projektové dokumentace zpracovat projekt monitoringu podzemních vod. V projektu
budou zohledněny následující požadavky:
a) navržené monitorovací vrty PI-1, PI-2, MO-6 a MO-7 doplnit o 1 nový hydrogeologický vrt
vyhloubený v linii mezi stávajícími vrty MO-7 a PI-1;
b) odběr vzorků bude probíhat dynamickou metodou v intervalu 1x týdně a bude prováděn
proškoleným pracovníkem;
c) při překročení koncentrace 0,2 mg/l NEL v dynamicky odebraném vzorku podzemní vody
zahájit kontrolu kvality kvartérní zvodně v daném vrtu i při hladině; odběr vzorku provést
do přelivového válce VV1 před zahájením odběru dynamického vzorku s následným
organoleptickým posouzením (pachově a vizuálně) z hlediska přítomnosti ropných látek a
laboratorním stanovením koncentrace NEL;
d) rozbor vzorků bude provádět nezávislá autorizovaná laboratoř;
e) důsledně dbát na uzamčení všech monitorovacích vrtů, aby nedošlo k neodborné
manipulaci s nimi nepovolanou osobou;
f)

výsledky rozborů vzorků budou předkládány VaK Břeclav, a.s., nejpozději do 3 dnů ode
dne vystavení protokolu o provedení analýzy vzorku podzemní vody;

g) při zjištění znečištění podzemních vod bude o této skutečnosti vyrozuměn zástupce VaK
Břeclav, a.s., a další instituce uvedené v havarijním plánu. Následně bude proveden
expresní duplicitní odběr, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu
v souladu s havarijním plánem.
V plánu monitorování vyčlenit a označit vrty, s jejichž využitím se počítá v případě nutnosti
vytvoření bariéry zabraňující šíření znečištění. V havarijním plánu stanovit povinnost kontroly
těchto vrtů.
► V rámci projektové dokumentace zpracovat provozní řád komunikace pro dopravu
nebezpečných látek pro příjezdovou komunikaci od protipovodňové hráze před vodotečí
Včelínek až po pracoviště Poštorná-1 s expedičním místem, v němž budou zohledněna
veškerá preventivní ochranná opatření. Provoz na komunikaci bude probíhat v souladu
s platnými právními předpisy, zejména Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí – ADR. Podmínky provozu na komunikaci budou upraveny tak, aby
nemohlo dojít k ohrožení okolí kontaminací z případných úkapů, resp.havárie. V provozním
řádu budou zohledněny následující požadavky na provoz na příjezdové účelové komunikaci:
a) Na vozidlech budou prováděny denní prohlídky garážmistrem před výjezdem vozidla,
další kontrola bude prováděna řidičem vozidla před nakládkou. O všech kontrolách bude
veden písemný záznam do provozního deníku. Při zjištění závady nebude nakládka
provedena.
b) Na uvedené části komunikace bude omezena rychlost vozidel na 10 km/hod.
c) Bude zajištěna kontrola na příjezdové komunikaci při cestě na pracoviště Poštorná-1 i
zpět procházením trasy za cisternou a prověřováním, zda nedošlo k úkapům z cisterny. O
všech kontrolách bude proveden záznam do provozního deníku. V případě pozitivního
zjištění se bude dále postupovat dle havarijního plánu.
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► Při všech činnostech souvisejících s těžbou je nutno postupovat v souladu se všemi
předpisy, které se k provozu vztahují. Budou dodržena veškerá opatření na ochranu
povrchových a podzemních vod; zejména používané mechanizační prostředky musí být
v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zabránění
případných úniků ropných látek a nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
► Provoz na příjezdové komunikaci od protipovodňové hráze před vodotečí Včelínek až po
pracoviště bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem komunikace.
► Bude prováděno monitorování kvality podzemních vod podle schváleného projektu
monitorování.
► Periodicky kontrolovat stav vrtů, s jejichž využitím se počítá v případě nutnosti vytvoření
bariéry zabraňující šíření znečištění.

Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy na půdu jako zanedbatelné. Záměr vyžaduje pouze dočasný zábor
ZPF v rozsahu 0,4 ha s tím, že po ukončení těžby bude plocha rekultivována a vrácena původnímu
využití. Stabilita půdy nebude narušena a erozní vlivy nejsou předpokládány.
Znečištění půd způsobené realizací záměru není za běžného provozu očekáváno v míře vyžadující
zvláštní pozornost. Riziko havarijního znečištění půdy je prakticky řešeno řadou opatření v oblasti
ochrany vod.
Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné
informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Doporučená opatření týkající se separátně ochrany půd jsou následující:
► Půda ze skrývek bude ukládána odděleně a chráněna před zaplevelením.
► Dočasné odnětí půdy ze ZPF pro plochu pracoviště je odsouhlaseno na dobu od 1.10.2002 do
30.6.2007. V případě delší těžby je nutno požádat o prodloužení rozhodnutí o dočasném
odnětí plochy střediska ze ZPF.
► Součástí likvidačních prací pracoviště Poštorná-1 bude ověření případné kontaminace zemin
pod zpevněnou plochou a v jejím okolí. Rekultivační práce budou zahájeny až na základě
vyloučení kontaminace území vlivem těžby a provozu pracoviště.
► V případě prokázané kontaminace zemin a horninového prostředí v podloží a okolí pracoviště
Poštorná-1 budou bezodkladně zahájeny sanační práce v souladu se schválenou projektovou
dokumentací a plánem sanace.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V předložené dokumentaci je uvedeno, že realizací záměru dojde k vytěžení ložiska ropy
v navrženém dobývacím prostoru Charvátská Nová Ves. Vliv těžby na horninové prostředí bude
spočívat pouze ve změně tlakových poměrů v dané geologické struktuře, plánovanou těžbou
nedojde ke střetu zájmů s jiným chráněným ložiskovým území nebo průzkumným územím. Ke
kontaminaci horninového prostředí běžným provozem posuzovaného záměru nedojde. Ochrana je
zajištěna technickým řešením vrtu a zabezpečením technologie. Hydrogeologické charakteristiky
území nebudou záměrem narušeny.
Celkově jsou vlivy na horninové prostředí vyhodnoceny jako nevýznamné a vlivy na přírodní zdroje
jako neutrální: z hlediska horního zákona se jedná v podstatě o pozitivní vliv (objevená ložiska
musí být hospodárně využita), z hlediska globálního se jedná o vyčerpání neobnovitelného
přírodního zdroje.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.
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Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Realizace uvedeného záměru nebude mít negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
mimo vlastní využití ložiska, které je předmětem těžby. Případný únik kontaminantů do svrchní
vrstvy horninového prostředí je možno minimalizovat dodržováním zásad, které jsou
v dokumentaci uvedeny v souvislosti s ochranou podzemních vod.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu – dokumentace při hodnocení vychází z provedeného zoologického průzkumu,
jehož součástí je vyhodnocení vlivů na faunu v zájmovém území. Základním faktem je, že stávající
zpevněná plocha v okolí vrtu Poštorná-1, vybudovaná v rámci průzkumných prací, nebude v rámci
další přípravy a realizace záměru dále rozšiřována. Zásadní a významné vlivy na faunu nejsou
tedy očekávány s tím, že existence pracoviště neovlivní výskyt ani populace zvláště chráněných
druhů živočichů.
Dokumentace dále hodnotí uvažované kácení zdravotně poškozených stromů lemujících
panelovou plochu pracoviště z hlediska možného hnízdění ptáků a konstatuje, že kácení bude
provedeno mimo vegetační období, kdy lze výskyt ptačí populace očekávat.
Vlivy na flóru – jsou hodnoceny jako minimální; zásah do vegetace není s ohledem na existenci
zpevněné plochy vyžadován. Dokumentace uvádí předpokládané kácení stromů podél jz. a jv.
okraje plochy pracoviště, nicméně tento zásah není podle dokumentace vyvolán samotným
záměrem. Dále je uveden návrh nových výsadeb v okolí pracoviště Poštorná-1.
Vlivy na ekosystémy – přirozené ekosystémy v zájmovém území nebudou dotčeny; luční
ekosystém nebude umístěním pracoviště podstatně narušen.
Celkově jsou vlivy na faunu, flóru a ekosystémy hodnoceny jako mírně negativní a dočasné.
Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je proveden standardní popisnou formou,
rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez
zásadních připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za
dostačující.
Dokumentace se nevyjadřuje k otázce plánovaného plynovodu vedoucího z pracoviště
Poštorná-1 v trase místní příjezdové komunikace k ulici Lednické, kde se napojí na stávající
plynovodní systém. Rovněž pomíjí rekonstrukci příjezdové komunikace, která je přímo vyvolaná
realizací záměru v dané lokalitě.
Z hlediska ochrany fauny a flóry však není žádný z plánovaných záměrů problematický.
Plynovod ani komunikace nezasahují do žádné lokality vyžadující zvýšenou ochranu kvůli
výskytu zvláště chráněných druhů, ani nevyžadují zvláštní technologie výstavby.
Dokumentace se dále nevyjadřuje v možnému ovlivnění prvků ÚSES a soustavy Natura 2000.
Vzhledem k jejich absenci v blízkosti pracoviště i v trasách plynovodu a komunikace, není
absence takového hodnocení zásadní. Vliv na prvky soustavy Natura 2000 je hodnocen v rámci
přílohy č. 11. Záměr nevyžaduje zásah do lesních porostů ani do VKP (přechod vodního toku
Včelínek je plánován na stávajícím mostu), takže zásadní vlivy v tomto směru jsou rovněž
vyloučeny.
K ochraně fauny a flóry, kácení poškozených dřevin i nových výsadeb jsou doporučena
následující opatření:
► Kácení stávajících poškozených dřevin v okolí pracoviště, které budou nahrazeny novou
výsadbou, bude povoleno rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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► Kácení dřevin v rozsahu vydaného povolení bude provedeno výhradně v mimovegetačním
období před uvažovanou náhradní výsadbou.
► Veškeré zemní práce realizovat s ohledem na ochranu zachovávaných stávajících stromů
v souladu s požadavky ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních
činnostech“.

Vlivy na krajinu
Dokumentace se v rámci této kapitoly odvolává na stanovisko MÚ Břeclav, kterým byla z hlediska
památkové péče povolena změna panelové plochy v rámci průzkumné čerpací zkoušky, a uvádí
podmínky stanoviska. V dalším textu je vyhodnoceno splnění podmínek a vztah k posuzované
následující těžbě. Je konstatováno, že pracoviště leží při hranici LVA a PP Niva Dyje s umístěním
uvnitř těchto území. Dále je uvedeno, že v zájmovém území se nenachází žádná architektonická či
přírodní pamětihodnost, jejichž hodnota a využití by mohly být realizací záměru narušeny či
omezeny.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako mírně negativní a dočasné.
Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní popisnou formou. Přestože
dokumentace nevyužívá žádné z odborných metodik hodnocení vlivů na krajinný ráz,
podrobnější vyhodnocení dopadů na nejbližší krajinný prostor by přispělo k vyloučení obav
z nepříznivých důsledků a k lepší představě o významu a velikosti očekávaného ovlivnění
krajiny v zájmovém prostoru. Lze souhlasit s tvrzením, že záměr neovlivní krajinný ráz takovým
způsobem, který by vedl ke změně charakteru krajiny a přehodnocení její dosavadní ochrany.
Velikost záměru je vzhledem k rozsahu takto chráněného území zanedbatelná a svým
umístěním při jeho hranicích nevyvolává podstatné a významné změny v charakteru okolní
krajiny.
Dokumentace se však omezuje na pouhá konstatování, která nejsou nijak dokladována
podrobnější analýzou situace. Zcela pominuta je otázka vrtných prací, které jsou spojeny
s umístěním vrtné soupravy na plochu pracoviště. Dále není zmíněna otázka nové výsadby,
která by měla vytvořit účinnou ochranou bariéru mezi pracovištěm a blízkou zástavbou.
Zpracovaný návrh výsadeb obsahuje jednoduchou grafickou vizualizaci, která v dokumentaci
rovněž není prezentována (viz Přehled použitých zdrojů [7]).
Přestože záměr není na území LVA a PP příliš vhodný, jeho umístění z hlediska vazby jak na
chráněná území, tak na okolní zástavbu a blízkost zastavěného území lze považovat za
akceptovatelné. Je však nutno vyžadovat co nejvčasnější realizaci navržených opatření
směřujících k začlenění areálu pracoviště do krajiny a jeho odclonění ve směru zástavby a
pohybu obyvatel i turistických aktivit. V tomto směru jsou v návrhu stanoviska doporučena
následující opatření:
► V rámci projektové dokumentace zpracovat návrh výsadby dřevin a sadových úprav okolí
pracoviště Poštorná-1 při respektování následujících zásad:
a) těžiště sadových úprav položit do prostoru podél jihozápadní a jihovýchodní hranice
areálu;
b) v těchto prostorech navrhnout výsadbu skupin keřů a stromů původních druhů dřevin
odpovídající skladbou blízkým porostům v Kančí oboře a charakteru místa;
c) při výsadbě využít kombinaci mladých i starších (již zapěstovaných) jedinců příslušných
druhů dřevin, tak aby zapojení dřevin po výsadbě bylo co nejvčasnější;
d) připravit systém péče a výchovy založeného porostu.
► Výsadbu dřevin v souladu se schváleným plánem výsadeb realizovat co nejdříve po
provedení kácení stávajících poškozených dřevin, nejdéle však do 1 roku po nabytí právní
moci povolení hornické činnosti podle § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě.
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► Péči o vysázené dřeviny a údržbu porostů provádět v souladu se schváleným plánem
výsadeb, jehož součástí je systém péče a výchovy založených porostů.
► Při odstraňování pracoviště Poštorná-1 zajistit ochranu ponechávaných vysázených dřevin.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace konstatuje, že vliv na hmotný majetek se nepředpokládá.
Hodnocení: Dokumentace v této části zcela pomíjí některé otázky, které nelze při znalosti
souvislostí zcela vyloučit. Z možných vlivů na majetek nejsou zmíněny možné dopady na
objekty v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace. Přestože tato komunikace bude
rekonstruována, nelze možné poškození některých objektů zcela vyloučit. Pokud taková situace
vznikne, je třeba vyhodnotit její příčiny a v případě prokázání ze strany dopravy vyvolané
posuzovaným záměrem poskytnout jeho majitelům příslušnou kompenzaci.
Mezi kulturní památky patří i Lednicko-valtický areál. Hodnocení vlivů na LVA je v rámci vlivů na
krajinu velmi stručné a neobsahuje specifikaci či vyloučení konkrétních možných dopadů na
předmět ochrany LVA.
Území je charakterizováno výskytem archeologických památek. Přestože vliv na tento typ
památek se omezuje na etapu provádění stavebních a zemních prací, nelze jej zcela pominout.
Některé z potřebných postupů jsou specifikovány v kapitole obsahující návrh opatření. V návrhu
stanoviska jsou doporučena následující opatření:
► Zajistit, aby v průběhu stavebních a přípravných prací nedocházelo ke znečišťování nebo
poškozování veřejných komunikací využívaných k přepravě materiálů. V případě, že by došlo
ke znečištění nebo poškození komunikace během průzkumných a přípravných prací, je
nezbytné uvést tyto komunikace i přilehlé prostory do původního stavu.
► Veškeré zemní práce oznámit nejméně 2 týdny před jejich zahájením organizaci oprávněné
provádět archeologický výzkum na okrese Břeclav. Organizaci výstavby řešit ve smyslu
doporučení odborných institucí z hlediska archeologické památkové péče.
► V průběhu zemních prací sledovat, zda nedošlo k narušení archeologické struktury. V případě
pozitivního archeologického nálezu tuto situaci oznámit příslušnému správnímu úřadu a
umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Celkově jsou vlivy posuzovaného záměru těžby a úpravy ropy v navrženém ložiskovém území
Charvátská Nová Ves hodnoceny jako mírně negativní avšak pouze dočasné. Negativní vliv se
projeví pouze v blízkém okolí a bude způsoben zejména dopravou ropy autocisternami. Zvýšený
hluk a emise do ovzduší nezpůsobí překročení zákonných limitních hodnot. Riziko negativního
vlivu těžby a provozování pracoviště SNS na kvalitu vody čerpané v jímacím území Kančí obora I a
využívané jako pitná voda pro Břeclav a okolí je díky hydrogeologickým poměrům a přijatým
technickým opatřením velice nízké, podle odborného hydrogeologického posudku prakticky
vyloučené.
Vlivy na Lednicko-valtický areál, který je památkou UNESCO, jsou hodnoceny jako zanedbatelné.
Rovněž vlivy na chráněné části přírody, včetně systému ochrany Natura 2000, nejsou významné.
Při posouzení vlivů nebylo v rámci dokumentace shledáno žádné vylučující kritérium, které by
mohlo bylo důvodem k nerealizování záměru. Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se
nepředpokládají ani při nestandardních stavech a haváriích.
Hodnocení: Zpracovatelský tým posudku se s celkovou charakteristikou vlivu záměru na životní
prostředí s dílčími výhradami komentovanými v posudku ztotožňuje. Vlivy záměru nejsou podle
názoru zpracovatelů posudku takového charakteru, který by vylučoval či zásadně omezoval
posuzovaný záměr v zájmovém území. Význam vlivů v jednotlivých charakteristikách je
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nezbytné omezovat důsledným dodržováním jednotlivých opatření, která jsou formulována
v návrhu stanoviska.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí rozbor možných havarijních situací a nestandardních stavů. V textu jsou
vyhodnoceny dopady na okolí i možné příčiny havárií s členěním podle charakteru havarijní
situace.
Dominantním potenciálním kontaminantem na lokalitě jsou ropné látky, které mohou v případě
havarijního úniku mít negativní vliv na kvalitu zemin, podzemních a povrchových vod, případně
mohou poškodit ekosystémy, lidské zdraví, kvalitu ovzduší a hmotný majetek. Havárie může být
způsobena poruchou technologického zařízení, vadou materiálu, selháním lidského faktoru nebo
vnějšími přírodními vlivy (povodně apod.). Dopady na okolí závisí na charakteru a rozsahu havárie,
na kvalitě preventivních opatření, na včasnosti zásahu a na lidském faktoru. V případě
hodnoceného záměru by se většinou jednalo o škodu na hmotném majetku a životním prostředí,
ve vážnějších případech nelze vyloučit i dopady na lidské zdraví.
Hodnocení: S uvedenou charakteristikou i hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Podrobnější komentář k problematice havarijních stavů je uváděn v kapitole III. Posouzení
technického řešení záměru.
Z hlediska prevence a řešení havarijních situací jsou v návrhu stanoviska doporučena
následující opatření:
► V havarijním plánu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, budou
specifikovány:
a) podmínky pro nakládání s ropou v jednotlivých částech technologie;
b) provozní podmínky související s nakládáním s nebezpečnými látkami včetně odpadů;
c) zásady postupu při havarijním úniku závadných a nebezpečných látek.
► V havarijním plánu vypracovaném dle vyhlášky č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a
při těžbě ropy a zemního plynu definovat pro proces vrtání, pro opravy sond a pro provádění
výzkumu sond, předvídatelné typy havárií a způsoby jejich likvidace.
►

Na pracovišti bude přítomna trvalá obsluha. Povinnosti obsluhy z hlediska prevence
znečištění či poškození životního prostředí, a předcházení vzniku havarijních situací stanoví
plán těžební otvírky a těžby ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného
přírodního plynu, a současně havarijní plány, povodňový plán, požární plán a technologické
postupy.

► Provoz pracoviště Poštorná-1 řídit v souladu se schváleným technologickým postupem a
havarijními plány.
► Vzhledem k tomu, že pracoviště Poštorná-1 se nachází v území, které může být zaplaveno
vodou v případě povodně a slouží k rozlivu povodně, musí se veškerá činnost na pracovišti
řídit relevantními ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, které se vztahují k povodním.
► Ve všech fázích hornické činnosti, provozu a likvidace pracoviště Poštorná-1 důsledně
respektovat požadavky a zásady schválených povodňových plánů.
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Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení většiny kladných i záporných vlivů
záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci provedeny
s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území. Některé z
významných aspektů jsou hodnoceny poměrně úspornou formou bez podrobnějšího
zdůvodnění a zdokumentování uváděných závěrů (např. vliv na LVA či PP Niva Dyje).
Pro vyhodnocení vlivů na ovzduší, vlivů hluku a vlivů na živé složky přírody byly
zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy záměru formou standardních postupů a
metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako dostačující
s uvedením všech podstatných informací.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a v zásadě za
správné. Absence odborných metodik a postupů v některých oblastech (komentovaná v
posudku) není považována za zásadní.

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí jak variantu s původním umístním pracoviště SNS (na pravém
břehu Včelínku), tak variantu s novým umístěním pracoviště na ploše v okolí vrtu Poštorná-1. Dále
je komentována varianta průzkumu (která však není skutečnou variantou) a varianta nulová
s ukončením průzkumu bez navazující těžby na ložisku.
Rozdíly mezi aktivní variantou a variantou nulovou jsou hodnoceny jako nevýznamné a
posuzovaná varianta těžby v novém umístění pracoviště je hodnocena jako přijatelná. Stanovení
pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné a není dále rozváděno.
Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Z hlediska lokalizace (umístění) a z hlediska technického (technologického)
řešení vychází hodnocení jedné aktivní varianty ze záměru investora a projektových podkladů,
a v daném případě lze takový postup plně akceptovat.
Související stavby (plynovod a rekonstrukce příjezdové komunikace) jsou vázány na umístění
záměru a nejsou tedy řešeny ve variantách.
S ohledem na stav přípravy a řešení záměru (realizace zpevněné plochy a většiny
technologických zařízení, plynovodu, rekonstrukce příjezdové komunikace) lze popis variant
považovat za dostačující a objektivní.
Komplexní vyhodnocení vlivů na životní prostředí provedené v dokumentaci poskytuje
dostatečný podklad pro doporučení posuzované varianty řešení záměru.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace vylučuje.
Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje. Vzhledem
k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
shromážděných v rámci procesu posuzování není nutné se otázkou přeshraničních vlivů
podrobněji zabývat.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je těžba
ropy a zemního plynu včetně jejich úpravy před expedicí mimo těžební areál v množství
definovaném provedenými průzkumy a navrženou technologií.
Přestože dobývání nerostných surovin je obecně charakterizováno značnými důsledky na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí, a je rovněž vnímáno jako protiklad ochrany životního
prostředí, jsou postupy dobývání ropy a zemního plynu ve všech jejich fázích prověřeny v regionu
Břeclavska a Hodonínska dlouhodobou praxí bez zásadních střetů s rozvojem území a ochranou
životního prostředí.
Těžbu ropy a zemního plynu lze považovat z výše uvedeného hlediska za standardní činnost, jejíž
vlivy lze poměrně jednoznačně identifikovat a není provázena vznikem skrytých a těžko
odhalitelných negativních důsledků.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je nejdůležitějším faktorem vodohospodářské zabezpečení
všech objektů souvisejících s těžbou a nakládáním s nebezpečnými látkami. Ropa, resp. ropná
kapalina, patří mezi zvlášť nebezpečné látky, a z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
vyžaduje zvláštní režim při jejím dobývání, zpracování, skladování i přepravě. Tyto požadavky jsou
v případě posuzovaného záměru umocněny existencí blízkého významného vodního zdroje Kančí
obora a umístěním areálu do inundačního území řeky Dyje, které může být zaplaveno vodou
v případě vzniku vyšších vodních stavů a povodní.
Technické řešení záměru lze shodně jako vlivy rozdělit na dvě základní skupiny:
a) výstavba a běžný provoz záměru
b) havarijní a extrémní situace (havarijní únik ropy a zemního plynu, povodně, požáry,
zemětřesení a pod.), souhrnně kritické stavy.
Vlivy při výstavbě a za běžného provozu záměru
Ovzduší – záměr není spojen s významným zdrojem znečišťování ovzduší; nejvýznamnější vlivy
jsou omezeny na fázi vrtných prací a průzkumné zkoušky, kdy dochází ke spalování zemního
plynu na speciálním hořáku, tzv. fléře. Po nastoupení těžby je v provozu pouze hořák k ohřevu
ropné kapaliny. Skladování a doprava nejsou s ohledem na množství suroviny a četnost dopravy
významným zdrojem znečišťování ovzduší.
Voda – realizace vrtu a běžná těžba nejsou významnými zdroji odpadních vod a veškeré odpadní
vody (splaškové i technologické ze záchytných jímek budou odváženy k odstranění mimo areál).
Problematika opatření k ochraně vod za běžného provozu je rozebrána v následujících částech
posudku.
Půda a geofaktory – záměr nevyžaduje trvalý zábor půdy a není charakterizován rozsáhlým
plošným zásahem do přípovrchových vrstev litosféry. Těžba není spojena s devastací území, které
provází většinu povrchových těžeb a nevyžaduje vytváření typických antropogenních dopadů těžby
nerostných surovin jako jsou haldy a výsypky. Po ukončení těžby lze území bez extrémních
nákladů navrátit do původního stavu a funkce. Tento faktor lze považovat za jeden z významných
pozitivních aspektů posuzovaného záměru.
Živé složky přírody – záměr není spojen se zásahem do území požívající základní nebo zvláštní
ochrany přírody (VKP, ÚSES, ZCHÚ, NATURA 2000), ani do biotopu zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů.
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Krajina – záměr se nachází v okrajové části Přírodního parku Niva Dyje a okrajové části Lednickovaltického areálu, který je vyhlášenou památkovou zónou a je zapsán v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Oba zmíněné typy ochrany krajiny jsou považovány za významné a
záměr je v kolizi s deklarovanou ochranou krajiny.
Z hlediska běžného provozu lze konstatovat, že záměr není spojen s významným znečišťováním
životního prostředí a za běžného provozu lze tyto vlivy považovat za akceptovatelné. Jediným
potenciálně významným vlivem je samotné umístění záměru do prostoru, na který se vztahuje
zvýšená ochrana z hlediska krajiny a krajinného rázu. Rozbor těchto vlivů je předmětem jiných
částí posudku.
Vlivy při havarijních situacích a extrémních stavech (havarijní únik ropy a zemního plynu,
povodně, požáry, zemětřesení a pod.)
Únik škodlivých látek s následnou kontaminací povrchových nebo podzemních vod (ropná
kapalina - ropa)
Při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu nedochází k ovlivňování povrchových a podzemních vod.
Veškeré technologické procesy probíhají v uzavřeném hermetickém systému bez vlivu na okolní
prostředí. Ke kontaminaci povrchových a podzemních vod by mohlo dojít pouze v případě vzniku
rozsáhlého úniku ropných látek při havárii velkých rozměrů.
Projektovaný vrt (Poštorná-9) bude zabezpečen obdobně jako stávající vrt Poštorná-1. Samotný
vrt bude od terénu několikanásobně oddělen teleskopem po povrch zacementovaných pažnic,
jejichž hermetičnost bude ověřena. Průnik těženého média do terénu je tak vyloučen.
Přesto, že je únik ropných látek málo pravděpodobný, byl původní systém dvou monitorovacích
hydrogeologických vrtů rozšířen na čtyři vrty, přičemž tři z nich mohou být využity jako
potencionální prvky aktivní hydraulické ochrany podzemních vod (vrty PI-1, PI-2 a MO-7). Ochrana
proti úniku ropných látek na pracovišti SNS je ve většině případů vícenásobně jištěna. Skladovací
nádrže a separátory jsou umístěny v záchytných jímkách či vanách, jejichž objem převyšuje objem
skladovaných ropných kapalin. Cisterny budou plněny ve speciálně vybudovaném plnícím
stanovišti, rovněž vybaveném záchytným systémem. Všechna další místa potenciálního úniku
ropné kapaliny jsou zabezpečena záchytnými nepropustnými jímkami. Vlastní plocha je
vybudována betonovými panely s utěsněním spár cementovou směsí. Pod pracovní plochou se
nachází málo propustná vrstva povodňových hlín.
Proti případnému selhání lidského faktoru je za produkčním křížem instalován bezpečnostní
kohout, který automaticky uzavře vrt při poruše separátoru nebo při překročení maximální hladiny
ropy ve skladovacích nádržích. K uzavření vrtu dojde automaticky taktéž při výpadku elektrického
proudu. Stálá obsluha má navíc za povinnost provádění pravidelné vizuální kontroly
provozovaného technologického zařízení. Další činnost při zjištění úniku je dána schváleným
havarijním plánem.
Podle místa průniku ropných látek lze jejich únik rozdělit na tři skupiny:
1. kontaminace povrchových vod a vodních toků
2. kontaminace povodňových hlín
3. kontaminace podzemních vod
Kontaminace povrchových vod a vodních toků - Nejbližším vodním tokem je Včelínek, který je od
vrtu vzdálen 60 m (od okraje pracovní plochy 25 m). Terén směrem k potoku je vůči panelové
ploše mírně vyvýšený, a proto nelze předpokládat případné šíření rozlivu ropných látek v případě
havárie směrem k toku. Přesto však havarijní plán tuto situaci řeší instalací norné stěny pod
mostem přes Včelínek.
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Kontaminace povodňových hlín - Na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí byla zjištěna souvislá
poloha povodňových hlín o mocnosti v rozmezí 2 až 3 m. Na propustnost povodňových hlín pro
ropu byly provedeny testy, které vykázaly velmi nízkou vertikální propustnost hlín pro ropu (5 až 1
cm za den v závislosti na vertikální hloubce). Propustnost hlín je nejvyšší v povrchové
provzdušněné vrstvě; od cca 30 cm níže výrazně klesá. Při případném rozlivu ropy do terénu tedy
vzniká velká časová rezerva pro úplné odstranění kontaminované zeminy a k zamezení veškerých
negativních dopadů na okolní prostředí. Kontaminovaná zemina bude odtěžena a odvezena
specializovanou firmou na skládku příslušné kategorie, případně na dekontaminační plochu
k vyčištění.
Kontaminace podzemních vod - Průnik ropných látek do okolních podzemních vod je nepřípustný a
je s dostatečnou bezpečností jištěn souborem technických opatření na pracovišti a danými
přírodními podmínkami v zájmové lokalitě. Přirozenou přírodní bariéru tvoří vrstva povodňových
hlín a také vysoká úroveň napjaté hladiny podzemních vod (tzv. artézská zvodeň). Pro případ
teoretického vniku ropných látek do kolektoru je vybudován monitorovací systém a současně
systém aktivní ochrany vodního zdroje Kančí obora. Případy úniku ropných látek budou řešeny
v souladu s platným havarijním plánem. V případě zjištění úniku ropných látek provádí prvotní
zásah stálá obsluha pracoviště za pomoci protihavarijních prostředků, uložených na pracovišti.
Následně jsou dle seznamu uvedeného v havarijním plánu povolávány podle potřeby osoby
(vedoucí likvidace havárie) a záchranné složky k likvidaci havárie (hasiči, hlavní báňská záchranná
služba, smluvní společnost pro sanační čerpání atd.). Postup při likvidaci havárie je koordinován
s odborem životního prostředí MÚ Břeclav, případně s dalšími orgány státního dohledu.
Požár
Technické řešení záměru je zaměřeno na prevenci vzniku požáru jako havarijního stavu; to se týká
zejména provedení elektroinstalace, uzávěrů, ventilů a pod. míst, které mohou být iniciátory
požáru. Vlastní řešení havarijní situace je předmětem požárního řádu, který specifikuje postupy a
nasazení vhodné techniky pro likvidaci požáru. Kromě zničení vlastních technologických zařízení
je nejvýznamnějším faktorem možnost kontaminace půdy a vod při vzniku požáru. Odstranění
následků požáru probíhá obdobně jako v případě havarijního úniku nebezpečných látek.
Přítomnost náplavových hlín s nízkým koeficientem vertikální propustnosti poskytuje dostatečný
časový prostor k odstranění důsledků havárie a umožňuje dodatečnou ochranu proti průniku
kontaminace do podzemních vod.
Havarijní únik zemního plynu
Tento typ havárie představuje zřejmě nejmenší riziko vůči okolnímu prostředí. V případě úniku by
došlo k rozptýlení plynu v ovzduší bez nebezpečí výbuchu či požáru. Vzhledem k situování areálu
by nebylo ohroženo veřejné zdraví či jiné složky životního prostředí. Přesto je zařízení navrženo
tak, aby možnost úniku plynu byla redukována na minimum.
Extrémní klimatické stavy (povodně)
Vznik havárie v důsledku extrémních klimatických podmínek lze předpokládat pouze v případě
povodně. Pracoviště SNS je lokalizováno v prostoru, který může být využit jako odlehčovací
zátopové území při povodňových stavech na řece Dyji. Podle dostupných hydrologických údajů
může dojít k rozlivu řeky Dyje do pravobřežní inundace při patnáctileté vodě, od dokončení
ochranné hráze na pravém břehu potoka Včelínek začátkem 80. let 20. století však doposud
k zaplavení prostoru v lokalitě Lipín nedošlo.
Pracoviště Poštorná-1 (sběrného naftového střediska) je konstruováno tak, aby mohlo být
provozováno v zátopovém území a vyhovělo platné legislativě. Pro pracoviště bude zpracován
povodňový plán ochrany objektu, který bude odsouhlasen správcem povodí, společností Povodí
Moravy s.p.
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Situování areálu v inundačním území řeky Dyje předurčuje požadavky na řešení všech rizikových
prvků v rámci posuzovaného záměru. S ohledem na možný nástup vodní hladiny a rozliv v území
se uvažuje o postupném nástupu povodňové vlny, který poskytne dostatečnou časovou rezervu
pro realizaci všech nezbytných opatření k ochraně vlastní technologie i k vyloučení možného
znečištění prostředí při zaplavení areálu. Postup řešení je specifikován v povodňovém plánu
ochrany objektu schváleném správcem toku (Povodí Moravy, a.s.) pro etapu průzkumné čerpací
zkoušky. Základem tohoto plánu jsou nutné činnosti při vyhlášení příslušných stupňů povodňové
aktivity, které plán specifikuje takto (citace):

„Zahájení prací na sondě bude oznámeno dispečerskému pracovišti společnosti Povodí
Moravy, s.p. a povodňovým orgánům města Břeclavi.
Vyhlášení II. stupně bude oznámeno odpovědnému pracovníku společnosti Česká naftařská
společnost, s.r.o..
Vyhlášení III. stupně na řece Dyji, který je vyhlašován při překročení průtoku Q=430 m3/sec,
bude prostřednictvím povodňových orgánů vydán pokyn odpovědnému pracovníku společnosti
Česká naftařská společnost, s.r.o., který vydá pokyny k zabezpečení pracoviště a k jeho evakuaci
v rozsahu uvedeném v tomto povodňovém plánu. Způsob evakuace je znázorněn na přiloženém
plánku rozmístnění zařízení na sondě. Evakuace by byla závislá na vývoji povodňové situace.
Činnost v období 24 hodin po vyhlášení třetího povodňového stupně

V první etapě budou v průběhu 24 hodin realizovány následující kroky:
§ Neprodleně budou ukončeny rozpracované těžební operace. Po jejich ukončení bude uzavřen a
zabezpečen produkční kříž. Technologické zařízení bude vyprázdněno a vyčištěno.
§ Bude provedeno vyčištění a vyvezení všech záchytných a havarijních nádrží a vyvezení odpadů
z pracoviště. Bude vyvezena veškerá ropa, skladovaná ve skladovacích nádržích 50 m3.
§ Bude provedena příprava na odvoz určeného zařízení z areálu sondy. Za ochranou hrází potoka
Včelínek v katastru Charvatské Nové Vsi bude zabezpečen prostor pro vývoz zařízení.
§ Vyprázdněné nádrže na ropu včetně jejich havarijních jímek, separátor, kotlík a stáčiště budou
ukotveny k panelové ploše
§ Bude mobilizována technika pro vývoz zařízení.
§ Z pracovní plochy bude vyvezeno následující zařízení (viz přiložený plánek pracoviště):
- sklad
- provozní buňka
- šatna
- fekální nádrž
§ Bude odpojen přívod elektrického proudu v rozvodně u zahrádkářské kolonie
Součinnost s povodňovými orgány
Veškerá činnost odpovědných pracovníků na pracovišti se bude řídit dle tohoto povodňového
plánu a dle pokynů příslušných povodňových orgánů. V případě, že budou příslušnými
povodňovými orgány vydány pokyny nad rámec opatření uvedených v tomto povodňovém plánu
budou tyto pokyny odpovědnými pracovníky společnosti splněny. Jedná se především o případy,
kdy by mohlo dojít k zhoršení odtokových poměrů nebo k znečištění vod.“ (konce citace).
V roce 2002 byla v praxi ověřena funkčnost povodňového systému, kdy v etapě první části čerpací
zkoušky byla v průběhu povodní naplněna část stanovených opatření. Obdobná situace proběhla
na jaře roku 2005, kdy došlo na řece Dyji k vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity.
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Veškeré aktivity v areálu pracoviště Poštorná-1 podléhají pravidelným kontrolám příslušných
správních úřadů. Jsou zdokumentovány jak minulé kontroly, tak i průběh předchozích stavů s tím,
že v žádném z těchto případů nebyl zjištěn únik ropných látek mimo technologická zařízení na
volnou plochu nebo na příjezdovou komunikaci. Rovněž záchytné jímky a vany nevykazovaly
přítomnost těchto látek.
Hodnocení: Charakteristiku enviromentálních rizik uvedenou v této části dokumentaci považuje
zpracovatelský tým posudku za úplnou. Rovněž se ztotožňuje s rozsahem a formou ohlášení
havárií, realizací případných nápravných opatření, a všech preventivních opatření. Pouze je
doporučeno rozšířit monitorovací síť o jeden hydrogeologický vrt umístěný v odtokové linii
podzemních vod. (viz komentář z předchozích kapitol posudku).
Pro podrobné prověření výše uváděných skutečností byly oznamovatelem poskytnuty zápisy
z prováděných kontrol, fotodokumentace průběhu situace po vyhlášení 2. SPA v březnu 2005,
výsledky rozborů vody z monitorovacích vrtů i z povrchové vody na ploše areálu po zaplavení
areálu. Veškeré kontroly i kontrolní rozbory povrchových i podzemních vod byly negativní, nebyl
zjištěn žádný únik nebezpečných látek ani porušování schválených postupů a činností.
Základní prioritou ve všech fázích přípravy a realizace záměru musí být zajištění bezpečnosti
provozu a ochrana životního prostředí v lokalitě provádění záměru. V daném případě lze
konstatovat, že navržené technické řešení postihuje všechny podstatné faktory a okolnosti,
které mohou být zdrojem možných rizik vůči životnímu prostředí a jeho znečišťování či
poškození. Přestože záměr nelze označit jako bezproblémový a jednoznačně vhodný v daném
území, což vyplývá z jeho principu těžby nerostných surovin, nejsou identifikovány takové
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být v zásadním střetu s ochranou
životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry
záměru, které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného
záměru jde především o následující oblasti:
·

vodohospodářské zabezpečení stavby – zejména s ohledem na možné havarijní situace;

·

ochrana krajiny a krajinného rázu;

·

nakládání s odpady;

·

likvidace pracoviště a rekultivace území.

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení
umožní realizaci stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního
prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnocené stavby. Navržené technické a
technologické řešení záměru klade značný důraz na prevenci vzniku znečištění jednotlivých
složek životního prostředí, s mimořádným zaměřením na podzemní a povrchové vody.
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v přípravě a provádění záměru.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními i samosprávnými úřady, které budou účastníky
následujících správních řízení k posuzovanému záměru.
S ohledem na výše uvedené je rovněž důležitá kontrolní funkce příslušných úřadů, jejímž cílem
je mimo jiné prověření všech očekávaných a požadovaných parametrů záměru z hlediska
možného ovlivnění životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky
preventivních opatření vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez
výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru, rozboru možných vlivů na životní
prostředí, a je rozdělen na jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) je nutno považovat za základ
souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a kompenzace možných důsledků
realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou rozdělena na období přípravy, průzkumu a těžby
ropy a zemního plynu.
Dokumentace zdůrazňuje, že základní opatření spočívají v respektování platných právních
předpisů a nejsou v souboru navržených opatření uváděna. Jsou pouze zdůrazněna opatření
související s vyjímečnou ochranou dotčeného území. Dále je konstatováno, že většina navržených
opatření je již v současné době respektována ve zpracovaných dokumentech a vyjádření
dotčených úřadů státní správy. V návrhu jsou rovněž zahrnuta opatření a požadavky ze
zjišťovacího řízení.
V dalším textu uvádíme jednotlivá opatření navržená v dokumentaci a komentář zpracovatele
posudku k nim.
Příprava záměru
1. Před zahájením realizace každé fáze záměru (tzn. průzkumného vrtu Poštorná-9, průzkumné čerpací
zkoušky, těžby) je nutné získat povolení vodoprávního úřadu dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.
Podkladem pro toto povolení je vyjádření Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s.
Požadavek vyplývá z platné legislativy a byl již uplatněn při přípravě a průzkumné čerpací
zkoušce na vrtu Poštorná-1. V dalších fázích hornické činnosti bude obdobný požadavek
uplatněn příslušným vodoprávním úřadem, či příslušným báňským úřadem vydávajícím
rozhodnutí ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě (v platném znění) k otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska.

2. Vzhledem k tomu, že se plocha s vrty nachází v Lednicko-valtickém areálu, bylo nutno vyžádat
vyjádření příslušného úřadu památkové péče. Pro panelovou plochu s vrtem Poštorná-1 bylo vydáno
závazné stanovisko rozhodnutím referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Břeclav č.j.RRR
4314/2000 – 411/ Šo dne 15.1.2001, kterým se dočasná panelová plocha na p.č. 1172 v k.ú. Charvátská
Nová Ves považuje za přípustnou.
Uvedená podmínka je konstatováním stavu a její uplatnění ve fázi průzkumu bylo
respektováno. V dalších fázích hornické činnosti bude tento požadavek uplatněn příslušným
správním úřadem ve smyslu platné legislativy.

3. V r. 2002 byl Nařízením Okresního úřadu Břeclav č. 2/2002 vyhlášen přírodní park Niva Dyje, jehož
hranice vede po pravém břehu vodoteče Včelínek. Plocha pro těžební vrty leží v tomto chráněném
území. Těžbu nerostů lze zde provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.
Požadavek na vydání stanoviska ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, vyplývá ze zákona a bude uplatněn příslušným správním úřadem.

4. Činnosti budou prováděny na základě schválené projektové dokumentace. Do projektové dokumentace
je nutno doložit rozhodnutí o dočasném odnětí půdy ze ZPF.
Uvedený požadavek je spíše formálního charakteru. Řízení o dočasném odnětí půdy bylo
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předmětem předcházející přípravy záměru a bylo ukončeno rozhodnutím.

5. Na základě požadavku krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
k Oznámení EIA (viz přílohu č. 14) je nutno zažádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin, a to i přes již provedené práce na lokalitě vrtu Poštorná-1.
Za situace, kdy vlastní pracoviště včetně navazující infrastruktury je prakticky vybudováno
v rámci průzkumné činnosti není tato podmínka odůvodněná. Případný požadavek v tomto
směru uplatní příslušný správní úřad.

6. Pro práce spojené s průzkumem, těžbou i likvidací a rekultivací pracoviště bude zpracován havarijní
plán, povodňový plán a požární plán v obdobném rozsahu jako byly zpracovány pro vrt Poštorná-1 a pro
průzkumnou čerpací zkoušku na tomto vrtu. Plány budou zpracovány v předstihu a odsouhlaseny
příslušnými orgány státní správy a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Opatření shrnuje základní dokumenty postihující řešení havarijních a mimořádných situací.
V modifikované podobě je tento požadavek zohledněn v návrhu stanoviska.

7. Rozptylová studie, která tvoří přílohu č. 10, odpovídá požadavkům §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, a je možno ji použít jako součást projektové dokumentace v další přípravě stavby pro sběrné
naftové středisko. Posudek zpracovaný ve smyslu odst. 5 §17 citovaného zákona, který rovněž tvoří
jeden z podkladů pro vydání povolení k umístění stavby středního stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, bude zpracován ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení.
Opatření vychází z platné legislativy a konstatuje povinnosti v případě umístění středního
zdroje znečišťování ovzduší. Podle aktuálních projektových podkladů nebude spalovací
zařízení dosahovat výkonu pro zařazení do kategorie středních zdrojů. Požadavky vyplývající
z platné legislativy v ochraně ovzduší uplatní příslušný správní úřad. V návrhu stanoviska je
doporučeno doložit parametry všech stabilních technologických zdrojů znečišťování ovzduší
potřebné k zařazení jednotlivých zdrojů do příslušných kategorií ve smyslu zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, a souvisejících právních předpisů.

8. Ornice uložená na deponii vedle pracovní plochy vrtů a určená pro rekultivaci pracoviště bude
zatravněna – v souladu s Rozhodnutím MěÚ Břeclav o dočasném odnětí plochy ze ZPF.
Opatření vychází v platného rozhodnutí a je zohledněno v návrhu stanoviska.
Realizace průzkumného vrtu
9. Vrt bude vystrojen pažnicovými kolonami (ocelové roury) s mezikružím vyplněným cementovým
kamenem. Hermetičnost každé kolony je kontrolována. Průzkumný (a posléze těžební) vrt lze tedy
charakterizovat jako dokonale hermeticky izolovaný; tím bude zamezeno průniku těžených i
vtlačovaných médií do okolního prostředí mimo ložiskový horizont.
10. Sklep vrtu bude konstruován jako nepropustná bezodtoková betonová jímka, do které bude vyspádována
okolní záchytná plocha o rozměrech cca 6x6 m.
11. Výplachové hospodářství, sklady PHM a ostatní potenciální zdroje znečištění budou umístěny
v nepropustných záchytných jímkách o dostatečné kapacitě.
12. Spáry mezi panely na ploše pracoviště musí být utěsněny cementem, aby nedocházelo k průsaku
případných úniků znečišťujících látek do rostlého terénu.
Uvedená opatření se týkají výlučně technického provedení vrtu, realizace vrtných prací a
zpevněné panelové plochy. Tato opatření jsou v upravené podobě zahrnuta do návrhu
stanoviska s dílčím rozšířením tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti a eliminace
rizika možných havarijních stavů.
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13. Doporučujeme provést fotografickou dokumentaci objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti
příjezdové komunikace k pracovišti. Týká se to zejména rodinného domu na křižovatce ulice Lednické
s příjezdovou komunikací. Fotodokumentace může sloužit jako podkladový materiál při případných
sporech ohledně poškození objektu v důsledku provozu autocisteren odvážejících ropu.
Uvedené opatření je spíše ochranou provozovatele pracoviště SNS vůči případným nárokům
majitelů objektů v blízkosti příjezdové komunikace a je tedy v jeho zájmu takovou dokumentaci
provést. Povinností provozovatele je udělat maximum pro to, aby k poškození či narušení
těchto objektů nedošlo.
Období provozu: těžba ropy, provoz SNS, odvoz ropy
14. Je nutno postupovat v souladu se všemi předpisy, které se k provozu vztahují. Budou dodržena veškerá
opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky musí
být v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úniků
ropných látek a nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
15. Na pracovišti bude přítomna trvalá obsluha, čímž bude sníženo riziko havárie způsobené poruchou
zařízení.
16. Nádrže pro skladování ropy jsou jednoplášťové, opatřené nepropustnou záchytnou jímkou s kapacitou na
plný objem nádrží, a vybavené automatickou signalizací (vyvedenou pro nepřetržitou kontrolu obsluze)
a automatickým uzavřením přívodu ropy do nádrže při riziku přeplnění. Rovněž všechny další
technologie s rizikem úkapů a úniku ropných látek budou umístěny v nepropustných záchytných
havarijních jímkách o dostatečné kapacitě.
17. Prostor plnění autocisteren je umístěn na nepropustné ocelové vaně s roštem a zastřešen a tím chráněn
proti smísení úkapů se srážkovými vodami. Kapacita jímky je 22 m3, což vyhovuje plněnému objemu
autocisterny. Případné úkapy v jímce budou neprodleně odstraněny pomocí absorpčních materiálů.
18. Pro příjezdovou komunikaci od protipovodňové hráze před vodotečí Včelínek až po pracoviště je
zpracován provozní řád komunikace pro dopravu nebezpečných látek, v němž jsou zapracována veškerá
preventivní ochranná opatření (tato podmínka je součástí stanoviska VaK Břeclav a byla jako závazná
převzata do rozhodnutí o vydání souhlasu k realizaci průzkumné čerpací zkoušky na vrtu Poštorná-1).
Provoz na komunikaci bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy, zejména Evropskou
dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR. Podmínky provozu na komunikaci
budou upraveny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení okolí kontaminací z případných úkapů, resp.havárie.
Na vozidlech budou prováděny denní prohlídky garážmistrem před výjezdem vozidla, další kontrola
bude prováděna řidičem vozidla před nakládkou. O všech kontrolách bude veden písemný
záznam do provozního deníku. Při zjištění závady nebude nakládka provedena. (toto opatření se
nevztahuje přímo na oznamovatele ČNS, protože dopravu ropy bude zajišťovat dodavatelsky na
základě smluvního vztahu).
Na uvedené části komunikace bude omezena rychlost vozidel na 10 km/hod
Ve vozidlech bude dvoučlenná osádka (řidič a závozník), povinností závozníka je při cestě na
pracoviště i zpět fyzicky projít trasu za cisternou a zkontrolovat, zda nedošlo k úkapům.
V případě pozitivního zjištění se bude dále postupovat dle havarijního plánu. (toto opatření bude
v případě ČNS modifikováno – fyzickou kontrolu trasy provede obsluha SNS)
Veškeré výše uvedené podmínky provozního řádu komunikace již byly zapracovány do havarijního
plánu pro pracoviště Poštorná-1
Uvedená opatření jsou v upravené podobě zohledněna v návrhu stanoviska. Formální úpravy
vycházejí z informací zjištěných v průběhu posuzování.
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19. Kvalita podzemní vody bude sledována na monitorovacích vrtech PI-1, PI-2, Mo-6, Mo-7. Odběr vzorků
bude probíhat dynamickou metodou v intervalu 1x týdně a bude prováděn proškoleným pracovníkem.
Rozbor vzorků bude provádět nezávislá autorizovaná laboratoř, sledovaným parametrem budou NEL
(nepolární extrahovatelné látky). Při odběrech vzorků bude udržována hladina podzemní vody v objektu
v hloubce 0.5 až 1.5 m pod horním okrajem perforované části zárubnice. Výsledky rozborů vzorků
budou předkládány VaK Břeclav, a.s., nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení protokolu o provedení
analýzy vzorku podzemní vody. Při zjištění znečištění podzemních vod bude o této skutečnosti
vyrozuměn VaK Břeclav, a.s., a další instituce uvedené v havarijním plánu. Následně bude proveden
expresní duplicitní odběr, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu v souladu s havarijním
plánem.
Požadavek na monitorování je v podmínkách návrhu stanoviska uplatněn. Zpracovatelé posudku
pouze doporučují z preventivních důvodů vyhloubit v linii mezi vrty PI-1 a MO-7, na odtoku
podzemních vod z pracoviště ČNS, další hydrogeologický vrt a zahrnout jej do preventivního
monitoringu podzemních vod. Z hlediska rozsahu a metodiky monitorování podzemních vod
s doporučuje v případě nárůstu koncentrací NEL v čerpané vodě nad 0,2 mg/l zahájit sledování
přítomnosti volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody pomocí analytického stanovení
NEL a organoleptického screeningu vzorku podzemní vody odebraného z hladiny před zahájením
čerpání pomocí přelivného válce VV1. Odběry vzorků podzemní vody a jejich vyhodnocení musí
provádět osoba k tomu náležitě odborně způsobilá.
20. Vzhledem k tomu, že zájmová plocha je umístěna v záplavovém území, musí se veškerá činnost na
pracovišti řídit relevantními ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., které se vztahují
k povodním.
21. Dočasné odnětí půdy ze ZPF pro plochu pracoviště je odsouhlaseno na dobu od 1.10.2002 do 30.6.2007.
V případě delší těžby je nutno požádat o prodloužení.
Obě podmínky jsou v návrhu stanoviska uplatněny.
Hodnocení: Tato část dokumentace je jedním z podkladů pro přípravu opatření doporučených
v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v
dokumentaci je v návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby
odpovídala účelu stanoviska, případně byla provedena jejich formální úprava (formulace, etapy
apod.).
Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat
opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Některá opatření byla z hlediska věcných požadavků upřesněna, doplněna či rozšířena tak, aby
postihovala řešenou problematiku v potřebném rozsahu a úplnosti. K uvedenému základnímu
souboru jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace,
která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů
záměru na životní prostředí.
Většina deklarativních opatření, jejichž plnění vyplývá přímo z platné legislativy, není v souboru
doporučených podmínek uváděna. Tato opatření budou v následujících fázích přípravy a
realizace záměru uplatněna příslušnými úřady a jejich kompetence proto nemohou být tímto
dotčeny.
Jako hlavním nedostatkem dokumentace se v této souvislosti jeví absence souboru opatření
pro fázi ukončení hornické činnosti. V návrhu stanoviska jsou opatření týkající se ukončení
hornické činnosti a likvidace pracoviště doplněna v následujícím rozsahu:
► V rámci projektové dokumentace zpracovat plán sanace a rekultivace území dotčeného
těžbou. Součástí tohoto plánu bude:
a) návrh postupu zjištění případné kontaminace zemin a následné komplexní sanace
v případě prokázání kontaminace prostředí vlivem těžby a provozu pracoviště Poštorná-1;
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b) návrh odstranění všech staveb na povrchu nebo pod povrchem, včetně návrhu na
odstranění nebo zajištění plynovodu a všech souvisejících zařízení;
c) návrh postprovozního monitoringu.
► Zajištění a likvidace důlního díla, včetně likvidace všech staveb na povrchu nebo pod
povrchem bude probíhat podle schváleného plánu sanace a rekultivace území dotčeného
těžbou.
► Odstranění technického a technologického zařízení pracoviště Poštorná-1 zajistit způsobem,
který vyloučí kontaminaci zpevněné plochy a jejího podloží. Před vlastní demontáží a
odstraněním technických zařízení a technologických objektů provést odčerpání všech látek
nebezpečných vodám a vyčištění zařízení, při jejichž demontáži by mohlo dojít ke kontaminaci
zpevněné plochy i okolního terénu, případně k úniku nebezpečných látek při přepravě.
► Po ukončení těžby bude prováděn postprovozní monitoring podle schváleného plánu sanace
a rekultivace území dotčeného těžbou.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze posudku v plném znění.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1.1. Ministerstvo zdravotnictví
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: HEM-3212-23.2.05/10177 ze dne 23.3.2005
Ve vyjádření je uveden požadavek:
Požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních
poměrů
při
posuzování
stavby
dle
zákona
č.
100/2001
Sb.
respektováno
stanovisko
místně
příslušného
orgánu
ochrany
veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje).

Požadavek Ministerstva zdravotnictví je plně akceptován. Vyjádření KHS Jihomoravského kraje
k dokumentaci (viz následující text) je v posudku i v návrhu stanoviska respektováno.
1.2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: Brno/1962/2005 BV/848/880/890/2005/HOK ze dne 23.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno:
KHS JmK Brno bere předloženou dokumentaci „Břeclav – Poštorná,
těžba ropy“ v k.ú. Charvátská Nová Ves, okres Břeclav – na vědomí
s tím, že pro další stupně projednávání záměru stanovuje z hlediska
ochrany veřejného zdraví následující podmínky:
1) Dokumentace k územnímu řízení bude obsahovat aktualizovanou
hlukovou studii ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v
platném znění, specifikovány budou chráněné venkovní prostory,
chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory
staveb, které mohou být provozem stavby z hlediska hlukové zátěže
dotčeny. Hranice potenciálně dotčených chráněných prostor budou
zakresleny
do
přehledných
situací
s vyznačením
vzdálenosti
od
nejblíže situovaného zdroje.
2) Součástí dokumentace pro územní řízení bude posouzení hlukové
zátěže související s realizací stavby, tj. hlukové zátěže ze stavební
činnosti s tím, že budou navržena opatření, která zajistí soulad
s požadavky danými nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení
vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000

§
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Uplatnění § 31 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění je možné
pouze za podmínek v daném ustanovení deklarovaných.
3) Deklarovaný záměr bude projednán s provozovatelem ochranného
pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně.

Zpracovatel posudku se s uvedeným požadavkem plně ztotožňuje a je zohledněn v návrhu
stanoviska. Projednání záměru s provozovatelem vodního zdroje Kančí obora je vedeno ve všech
etapách průzkumu i následné těžby a na jeho souhlas je vázáno vydání příslušných správních
rozhodnutí v rámci vodoprávních řízení o povolení jednotlivých etap záměru.
1.3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: JMK 19755/2003 OŽP/Ri/7 ze dne 21.3.2005
Ve vyjádření jsou uvedeny závěry všech odborů Krajského úřadu, které dokumentaci
posoudily.
Odbor dopravy
Nemá připomínky.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Nemá připomínky.
Odbor regionálního rozvoje
Ve stanovisku se konstatuje, že z hlediska rozvoje území se záměr
nachází v oblasti, kde dochází k intenzivnímu rozvoji cestovního
ruchu a služeb v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce.
Záměr není v souladu s příslušnými cíly, opatřeními a aktivitami
Programu rozvoje Jihomoravského kraje.

Odbor kultury a památkové péče
Daná lokalita se nachází v památkové zóně Lednicko-valtického
areálu, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 484//1992
Sb., ze dne 10.9.1992. Památková zóna Lednicko-valtického areálu
byla 7.12.1996 pod identifikačním číslem C 763 zapsána na seznam
světového dědictví UNESCO (na základě Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví, která podle sdělení federálního
ministerstva zahraničí ČSFR č. 159/1991 Sb., stoupila v platnost dne
15.2.1991 a je v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky součástí
našeho právního řádu).
Tento zápis je odůvodněn vyjímečnou světovou hodnotou areálu,
která spočívá v tom, že se jedná o kulturní krajinu na ploše 185
km2, která je kvalitou, rozsahem a měřítkem nejvýznamnějším
krajinářským dílem České republiky a je ojedinělá i ve světovém
měřítku. Krajina vytváří celek, kde kompozice parků přechází
v epickou
kompozici
parkově
upravených
pastvin
a
remízků.
Lednicko-valtický areál lze označit za jednu z nejrozsáhlejších úprav
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okrasný

statek,

a

proto

Zájem na jejím uchování by měl výrazně převažovat nad jinými
zájmy v této oblasti. Jen stěží lze předpokládat, že by se těžba
nerostných
surovin,
představující
v podstatě
vždy
zásah
do
tradičního obrazu krajiny, mohla stát běžnou činností na takovém
území.
Z
tohoto
důvodu
odbor
kultury
a
památkové
péče
nedoporučuje záměr těžby ropy schválit.

S uvedenou charakteristikou zájmového území a potřebou její ochrany se zpracovatel posudku
plně ztotožňuje. Dokumentace existenci LVA rovněž zmiňuje, a hodnotí možné dopady na krajinu
jako mírně negativní a dočasné. Dokumentace se přitom odvolává na rozsah pracoviště SNS a
jeho umístění v okrajové části LVA. V okolí pracoviště nejsou situovány žádné významnější
přírodní či architektonické prvky, jejichž využití by mohlo být záměrem rušeno či jinak negativně
ovlivněno.
Záměr je umístěn na plochu zemědělské půdy, která nemá přímou souvislost s předmětem
ochrany LVA. Územně, stavebně ani provozně nebudou dotčeny přírodní a krajinářské hodnoty
LVA, které jsou základem jeho výjimečnosti a důvodem ochrany území.
Posouzení významu veřejného zájmu ochrany LVA vůči jiným zájmům uplatňovaným v daném
území je příslušné dotčeným správním úřadům. Pro takové posouzení je však potřebné zdůraznit a
některé související aspekty.
1) Nelze opomenout již vydaná stanoviska a rozhodnutí k posuzovanému záměru, která se
dotýkají oblasti památkové péče, a to:
Národní památkový ústav, vyjádření č.j. 15098/2004Ga/OPP ze dne 15.10.2004
Ve vyjádření ke změně zařízení plochy kolem vrtu Poštorná-1 a umístění technologických
zařízení se konstatuje platná ochrana území. Dále se uvádí, že navržené práce neničí,
zásadně nepoškozují a neohrožují chráněný zájem území za dodržení následujících podmínek:
· Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Jako nežádoucí však považujeme
takřka šest metrů vysokou a šestnáct metrů dlouhou stavbu „přístřešku“ autocisteren, který se v dané
lokalitě bude vzhledem ke svým rozměrům uplatňovat v negativních pohledových vazbách.
Městský úřad Břeclav, odbor regionálního rozvoje, rozhodnutí č.j.: MUBR 7731/2004 ORR411/Ko ze dne 18.11.2004
Tímto rozhodnutím bylo vydáno závazné stanovisko k průzkumné čerpací zkoušce na vrtu
Poštorná-1 a změně zařízení betonové plochy. Tyto aktivity se z hlediska památkové péče
považují za přípustné při dodržení níže stanovených podmínek:

§

·

Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované v červnu 2004
společností Česká naftařská společnost, s.r.o.

·

Původně navrhovaný ocelový přístřešek plnícího stanoviště autocisteren rozměrů 15,9 m x 6 m,
výšky 6 m nebude realizován. Toto stanoviště bude zastřešeno segmentovým polokruhovým
přístřeškem, který slouží běžně pro zastřešování bazénů.

·

Nové oplocení bude provedeno stejně jako původní z drátěného pletiva (nejlépe tmavě zelné barvy),
na ocelových sloupcích, po obvodu celé betonové plochy – 42 x 74 m.

·

Dané území lze kvalifikovat jako území s archeologickými nálezy. Proto při jakýchkoliv zásazích do
terénu (včetně inženýrských sítí a prací uvnitř i vně areálu) bude tento záměr oznámen v časovém
předstihu Archeologickému ústavu AV Brno a bude umožněno jemu nebo jiné oprávněné organizaci
případné provedení záchranného archeologického průzkumu.
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V odůvodnění rozhodnutí se dále mimo jiné konstatuje, že navržené stavební práce neničí,
zásadně nepoškozují a neohrožují chráněný zájem území při dodržení výše uvedených
podmínek.
2) Záměr nevyžaduje žádný zásah do povrchové geologické vrstvy (s výjimkou vlastních vrtů) ani
do struktury či využití krajiny. Těžba ropy nepředstavuje klasický povrchový způsob dobývání
nerostných surovin jako je lom či pískovna. Těžená surovina se nachází hluboko pod zemským
povrchem. Na povrchu je vlastní těžba prakticky nepostižitelná a využívá pouze areálu
pracoviště SNS k umístění potřebných technologických zařízení nezbytných k prvotnímu
zpracování, shromáždění zásoby suroviny a její expedici.
3) Záměr je umístěn mimo centrum přírodních a krajinářských hodnot LVA. Vybudování
pracoviště SNS v okrajovém pásmu LVA s kontaktem na zastavěné území lze považovat za
přijatelné řešení, které do jisté míry kompenzuje negativní důsledky budování produktovodů a
rizika jejich provozování, a reaguje na situování obytné zóny v řešeném území.
Za nejvýznamnější negativní zásah z hlediska posuzovaného záměru lze přitom považovat
vybudování zpevněné betonové plochy a instalaci technologických zařízení, realizované již
v etapě průzkumné čerpací zkoušky. Jak je uvedeno výše tato činnost byla z hlediska
památkové péče povolena rozhodnutím MÚ Břeclav na základě stanoviska NPÚ. Posuzovaná
vlastní těžba na této situaci již prakticky nic nezmění a nedojde k dalšímu negativnímu
ovlivnění nebo zhoršení současné situace.
Dílčím problémem může být realizace dalšího vrtu v areálu SNS (uvažovaný vrt Poštorná-9),
kdy by bylo došlo k instalaci vrtné soupravy o výšce několikanásobně překračující existující
objekty. Na druhou stranu nepředstavuje vrtná souprava objemný celek, který může zásadně
narušit dlouhodobou koncepci ochrany území. Stávající objekty (těžební vrt, skladovací nádrže,
expediční rampa se zastřešením) nepředstavují výškově ani objemem zásadní dominanty,
které naruší či znehodnotí dotčený prostor v širším měřítku.
4) Záměr je charakterizován jako dočasný s životností v řádu 10 let. Po této době bude prostor
vyklizen a uveden do původního stavu, včetně obnovení charakteru území z hlediska
krajinného rázu.
Lze souhlasit s tím, že v případě trvalého umístění by záměr nebyl přijatelný. Právě dočasnost
posuzovaného záměru, kdy je od počátku vytvářen prostor, prostředky a opatření k jeho
ukončení, je jedním ze zásadních faktorů, který činí záměr akceptovatelným a přijatelným
z hlediska dlouhodobých chráněných zájmů v dotčeném území.
5) Lze rovněž souhlasit s názorem, že záměr svým technicistním charakterem nepatří do
památkově chráněného území ani do území přírodního parku, jejichž posláním je ochrana
krajinného rázu, jeho přírodních, kulturních a historických hodnot. Současně je však třeba
zdůraznit, že rozsah a charakter záměru nemůže estetické a přírodní hodnoty v dotčeném
území příliš ovlivnit. Plocha zpevnění v rozsahu 0,4 ha nepředstavuje plošně rozsáhlý prvek a
z hlediska ochrany LVA jde o zanedbatelnou změnu krajinné struktury. Vazba na existující
zástavbu zmírňuje negativní působení záměru, které by při umístění v centrální části
chráněného území či v přímém kontaktu s přírodními chráněnými prvky bylo jistě dominantní a
nepřijatelné.
6) Záměr neovlivňuje zásadním způsobem rekreační aktivity ani zájmy cestovního ruchu a služeb.
Lze hovořit o možném ovlivnění výseku dotčeného území či krajiny ve smyslu změny
charakteru území z původní louky na pracoviště s těžebními vrty a technologickým zařízením.
S ohledem na umístění záměru mimo hlavní centrum zájmů turistického ruchu a rekreačních
aktivit lze jejich ovlivnění považovat za okrajové a dočasné.
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Souhrnně je tedy umístění záměru ve vztahu k LVA hodnoceno jako podmínečně
akceptovatelné s tím, že některé podmínky již byly zahrnuty ve vydaných správních
rozhodnutích a další jsou obsaženy v návrhu stanoviska.
Odbor životního prostředí
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska vodního hospodářství
K záměru bylo již vydáno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského
kraje k oznámení záměru, dopisem ze dne 24.7.2003, č.j.: JMK
19755/2003 OŽPZ/Ri/3, a to podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a součástí tohoto
vyjádření bylo dílčí vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách.
Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení – zejména jímací vrty,
hranice dobývacího prostoru, jsou umístěny v zátopovém území řeky
Dyje, v Kvartéru řeky Moravy a v ochranném pásmu II.b. stupně
vodního zdroje Kančí obora, lze tedy konstatovat jen to, co již bylo
řečeno
ve
výše
uvedeném
stanovisku
Krajského
úřadu
Jihomoravského kraje.
Upozorňujeme, že záměr podléhá vydání souhlasu podle § 17 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a povolení dle § 14 téhož
zákona. Věcně a místně příslušným úřadem pro vyjádření podle
ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),
povolení a souhlasu podle ustanovení § 17 a § 14 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), je obecní úřad s rozšířenou
působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě
se jedná o Městský úřad Břeclav.
Dále se upozorňuje na následující fakta, která jsou vzhledem
k záměru těžby ropy jako zvlášť nebezpečné látky, v blízkosti
využívaných zdrojů pitné vody důležitá.
Z podkladů Krajského úřadu Jihomoravského kraje (vodohospodářská
mapa 1:50 000, č. 34-23 Břeclav) vyplývá, že se zájmové území
vyskytuje v Kvartéru řeky Moravy (upozorňujeme na špatný zákres
CHOPAV – v případě, že je ohraničen fialovo růžovou barvou a
označené jako hranice ochranného pásma – v mapových pásmech
nezakreslené pásmo IIb. vodních zdrojů), který pro své přírodní
podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a
podzemních vod, a je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
V takovýchto oblastech je speciální ochranný režim, dle Nařízení
vlády
ČR
č.
85/1981
Sb.,
o
chráněných
oblastech
přirozené
akumulace vod Chebská pánev, Slavkovský les, Severo česká křída,
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky
Moravy. Ochranný režim tvoří vyjmenované zákazy uvnitř těchto
oblastí pro jednotlivé činnosti, pokud lze některé činnosti dle
uvedených
nařízení
povolit,
pak
pouze
za
velice
přísných
bezpečnostních pravidel a omezení. V těchto oblastech je nutné
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zvážit činnost s možnými následky a dopady.
Vedle faktu, že je těžební prostor umístěn v Kvartéru řeky Moravy
je také umístěn v ochranném pásmu II b. vodárensky významných
využívaných vodních zdrojů jímacího území Břeclav – Kančí obora.
V ochranném pásmu II b. stupně se těžení ropy považuje za
nevhodnou činnost.
Další negativní fakt uvedeného záměru je ten, že předmětná lokalita
patří do zátopové oblasti řeky Dyje, kde hranici zátopové oblasti
tvoří
pravobřežní
hráz
vodního
toku
Včelínek,
protipovodňové
pravobřežní hráze chrání město Břeclav před povodní. Z uvedeného
vyplývá poměrně značné riziko při průchodu velkých vod, na řece
Dyji, v lokalitě uvedeného záměru. K omezení plánované činnosti je
třeba uplatnit i ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona.
Vzhledem k těmto faktům je záměr těžby ropy Břeclav – Poštorná,
z pohledu ochrany vod a ochrany území Kvartéru řeky Moravy,
ochrany stávajících vodních zdrojů, tak i vzhledem k ochraně daného
území před důsledky možné povodně, považován za nevhodný.

Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství JmK z hlediska vodního hospodářství
neobsahuje konkrétní námitky a připomínky k projektovanému záměru a zpracované dokumentaci,
které by významně negativně ovlivňovaly vodohospodářské zájmy a má tak spíše obecný
charakter.
Ve vyjádření je uvedeno, že zájmové území je nevhodně situováno v CHOPAV Kvartér řeky
Moravy a v II.b ochranném pásmu vodního zdroje Kančí obora, kde se těžení ropy považuje za
nevhodnou činnost. Otázka vhodnosti umístění záměru je částečně komentována ve vztahu k LVA
a PP, a lze souhlasit s názorem, že umístění záměru je z hledisek výše uvedených zájmů
problematické. Na druhou stranu je nutné posoudit konkrétní situaci a technické řešení záměru ve
vztahu k uvedeným charakteristikám, a vyloučit podstatná rizika spojená s realizací záměru.
Tvrzení, že zájmový těžební prostor spadá do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Kančí
obora není přesné. V současné době těžební prostor není součástí ochranného pásma II. stupně.
V roce 2002 byla provedena revize ochranných pásem, v rámci níž byl předmětný těžební prostor
navržen k zahrnutí do ochranného pásma II. stupně výše uvedeného vodního zdroje, avšak tento
návrh nebyl prozatím vodoprávním úřadem schválen a dle informací Ing. Kasaly ze společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (provozovatel VZ) se uvažuje o další revizi ochranných
pásem a o posunu hranice OP II. stupně mimo prostor těžby ropných uhlovodíků.
I přes současné umístění těžebního prostoru a pracoviště sběrného naftového střediska mimo OP
II. stupně VZ Kančí obora byla možnosti ohrožení kvality podzemních vod tohoto vodního zdroje
vlivem těžby ropy věnována maximální pozornost. Této problematice bylo věnováno několik dále
uvedených průzkumných prací a hydrogeologických posudků:
®
®
®
®

§

Taraba J., Urbanová V. (2002) : Vrt Poštorná – 1. Hydrogeologický posudek.
HydroGeotest, Brno.
Taraba J., Urbanová V. (2002) : Vrt Poštorná – 1 – indikační vrty. Závěrečná zpráva.
HydroGeotest, Brno.
Pavlů H. (2004) : Kanční obora – monitoring. Doprůzkum pro oponentní hydrogeologický
posudek v lokalitě Kančí obora. Režimní měření podzemních vod. Vodní zdroje, a.s.
Praha.
Pavlů H. (2004) : Kanční obora. Oponentní hydrogeologický posudek v lokalitě Kančí
obora. Závěrečné vyhodnocení. Vodní zdroje, a.s. Praha.
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Stanovisko k činnostem souvisejícím z průzkumnou činností a dobýváním nerostů v
navrhovaném dobývacím prostoru Poštorná IV (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
29.4.2004).

Z posudků vyplývá, že vlastní prostor těžby ropy a SNS se nachází mimo dosah deprese
vytvořené odběrem podzemní vody na jímacích vrtech VZ Kančí obora I. Směr proudění
podzemních vod od zájmového území rovněž není k jímacím objektům VZ, ale směrem
k jihovýchodu, souběžně s vodním tokem Včelínek.
V hydrogeologickém posudku zpracovaném v roce 2004 pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
je uvedeno, že při dodržení veškerých podmínek dle platné legislativy a interní dokumentace
(havarijní, povodňový a protipožární plán) je ohrožení jímacího území těžebním záměrem prakticky
vyloučeno. Navíc již od doby zahájení čerpací zkoušky na vrtu Poštorná – 1 probíhá v okolí těžby
ropy preventivní monitoring kvality podzemní vody v ukazateli NEL s četností 1 x měsíčně.
V případě značně nepravděpodobného havarijního úniku ropných látek do horninového prostředí
zůstane značná část kontaminantu sorbována v nadložních povodňových hlínách kvartérní zvodně
o mocnosti 2 – 3 m, které vykazují nízkou propustnost. Při hypotetickém havarijním úniku ropných
látek do horninového prostředí by VZ Kančí obora I nebyl ohrožen s ohledem na umístění jímacích
vrtů mimo směr proudění podzemních vod od prostoru těžby ropy. Při havarijním úniku by se
postupovalo podle zpracovaných havarijních plánů a situace by byla okamžitě sanačně řešena.
Nejbližším vodním tokem je Včelínek (cca 25 m od těžebního místa). Terén směrem k toku je
mírně vyvýšen, tudíž přímý vnik ropných látek do povrchových vod při jejich rozlivu na terén je i v
případě havárie vyloučen.
Ochrana proti úniku ropných látek v SNS je navíc vícenásobně jištěna. Skladovací nádrže a
separátory jsou uloženy v záchytných jímkách, jejichž objem převyšuje objem skladovaných
ropných kapalin. Cisterny jsou plněny ve speciálně vybudovaném plnícím stanovišti opatřeném
mobilním zastřešením a záchytnou jímkou. Veškeré rozvodné zařízení je umístěno nad terénem a
je vizuálně kontrolovatelné. Povrch je opatřen betonovými panely se zatěsněnými spárami.
Pracoviště SNS má stálou odborně vyškolenou obsluhu.
Další z připomínek se týká umístění záměru do zátopové oblasti řeky Dyje. Pracoviště sběrného
střediska je umístěno v inundačním území, které začne být zaplavováno v momentu, když průtok
na jezu v Bulharech přesáhne hodnotu 430 m3/sec; při I. (100 m3/sec) a II. (150 m3/sec)
povodňovém stupni nedochází k žádnému zaplavování tohoto území. Při průtocích nad úrovní III.
stupně povodňové aktivity se dostává objem vody nad průtok 430 m3/sec do inundačního prostoru
volným přetokem na hrázi v Bulharech. Vzdálenost jezu od pracoviště Poštorná-1 je cca 9,4 km a
rozlivné území je velmi rozsáhlé. Území nebylo od postavení ochranných hrází u Včelínku a od
vzniku tohoto inundačního území zaplaveno, takže nejsou informace za jakou dobu by bylo
inundační území zaplaveno. Dle odhadu pracovníků povodí Moravy, s.p., by doba na zaplavení
pracoviště trvala 1- 2 dny v závislosti na intenzitě a době trvání přetoku. I tak by zaplavování území
bylo postupné a nemělo by charakter záplavové vlny vzhledem k charakteru inundačního území,
které je z velké části pokryto porosty lužního lesa.
Případný povodňový stav v zájmovém území je řešen povodňovým plánem. Vyhlášení II. stupně
povodňové aktivity bude oznámeno odpovědnému pracovníku společnosti Česká naftařská
společnost, s.r.o. Vyhlášení III. stupně na řece Dyji, který je vyhlašován při překročení průtoku Q =
430 m3/s, bude prostřednictvím povodňových orgánů vydán pokyn odpovědnému pracovníku
společnosti ČNS, který vydá pokyny k zabezpečení pracoviště a k jeho evakuaci, přičemž do 24
hodin po vyhlášení III. povodňového stupně budou realizovány následující kroky:

§

§

§

Neprodleně budou ukončeny rozpracované těžební operace. Po jejich ukončení bude
uzavřen a zabezpečen produkční kříž. Technologické zařízení bude vyprázdněno a
vyčištěno.
Bude provedeno vyčištění a vyvezení všech záchytných a havarijních nádrží a vyvezení
odpadů z pracoviště. Bude vyvezena veškerá ropa, skladovaná v nádržích.
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Bude provedena příprava na odvoz určeného zařízení z areálu sondy. Za ochranou hrází
potoka Včelínek v katastru Charvatské Nové Vsi bude zabezpečen prostor pro vývoz
zařízení.
Vyprázdněné nádrže na ropu včetně jejich havarijních jímek, separátor, kotlík a stáčiště
budou ukotveny k panelové ploše.
Bude mobilizována technika pro vývoz zařízení.
Z pracovní plochy bude vyvezeno následující zařízení (viz přiložený plánek pracoviště):
- sklad
- provozní buňka
- šatna
- fekální nádrž.
Bude odpojen přívod elektrického proudu v rozvodně u zahrádkářské kolonie.

Veškerá činnost odpovědných pracovníků na pracovišti se bude řídit dle tohoto povodňového
plánu a dle pokynů příslušných povodňových orgánů. V případě, že budou příslušnými
povodňovými orgány vydány pokyny nad rámec opatření uvedených v tomto povodňovém plánu
budou tyto pokyny odpovědnými pracovníky společnosti splněny. Jedná se především o případy,
kdy by mohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů či znečištění vod.
Realizace těžby ropy a provoz pracoviště Poštorná-1 (SNS) na ložisku Charvátská Nová Ves
nebude mít tedy vliv na hydrologické a hydrogeologické poměry oblasti. Riziko
kontaminace povrchových i podzemních vod je při dodržení výše popsaných postupů
zanedbatelné.
Z hlediska ochrany ovzduší
Upozorňujeme provozovatele na plnění povinností vyplývající z §3 odst.
1 a 6, a §11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, při současném
respektování podmínek stanovených v bodě 4.7 přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanovují emisní limity a další
podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší.

Uvedené vyjádření je konstatováním povinností vyplývajících z platné legislativy a nevyžaduje
žádný další komentář. Požadavky budou respektovány v navazujících fázích přípravy a realizace
záměru.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Je uvedeno, že k dokumentaci nejsou žádné připomínky.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Po ukončení nezemědělské činnosti bude půda vrácena zpět do
zemědělského půdního fondu podle schváleného plánu rekultivace
předloženého jako součást žádosti o odnětí. Po ukončení poslední
etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který
vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF podle ust. §11
zákona, že rekultivace byla ukončena, aby mohla být ukončena
povinnost platit odvody za odnětí této půdy.

Vyjádření obsahuje požadavky již dříve zohledněné v rámci předchozího řízení týkajícího se
podmínek po ukončení těžby v lokalitě. Tyto podmínky, přestože již byly zohledněny ve vydaném
rozhodnutí, jsou opětně zahrnuty do návrhu stanoviska a budou respektovány v příslušné etapě
hornické činnosti na lokalitě.
§
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Záměr „Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ v k.ú. Poštorná a Charvátská
Nová Ves je z důvodu výše uvedených střetů s vodohospodářskými zájmy
a se zájmy ochrany kulturních památek nevhodný.
Výše uvedené připomínky je třeba vyhodnotit v rámci zpracování
posudku ve smyslu §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.

Z hlediska vodohospodářského nepředstavuje uvedený záměr žádné významnější riziko pro
povrchové i podzemní vody. Informace o potenciálních rizicích, preventivních opatřeních a řešení
krizových situací jsou uvedeny již v předchozím textu na vyjádření Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
1.4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 7/HI/3559/05/On ze dne 23.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že nadále zůstává v platnosti vyjádření v rámci zjišťovacího řízení.
Vzhledem k tomu, že připomínky ČIŽP jsou v dokumentaci řešeny, další připomínky nejsou
formulovány.
Bez komentáře.
1.5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 850/740/05/PŘ ze dne 21.3.2005
Na
základě
nových
zjištěných
skutečností
o
kvalitě
ovzduší
v jednotlivých regionech České republiky je třeba doplnit rozptylovou
studii posuzující vliv provozu sběrného naftového střediska Břeclav –
Poštorná na kvalitu ovzduší z hlediska tuhých znečišťujících látek. Na
základě dat z roku 2003 – Věstník MŽP z prosince 2004, ročník XIV,
číslo 12 – patří zájmové území města Břeclav mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování denních imisních
limitů pro tuhé látky PM 10.
Z tohoto důvodu je třeba studii doplnit ve smyslu výše uvedeného,
včetně uvedení postupu, jak budou tyto emise minimalizovány. Tato
minimalizace by mohla spočívat např. v omezení provozu autocisteren
o víkendech a svátcích.

Vyjádření se odvolává na veřejně publikovaná data o kvalitě ovzduší na zájmovém území a uvádí
zhoršenou kvalitu ovzduší zejména v oblasti tuhých znečišťujících látek. S touto charakteristikou
nelze žádným způsobem polemizovat, pouze na doplnění lze konstatovat, že problém tuhých
znečišťujících látek je charakteristický pro značnou část území České republiky a zejména
v městských aglomeracích je jedním z nejvážnějších problémů ve vazbě na spolupůsobení
s dalšími rizikovými látkami.
Při posuzování nové aktivity v území je jedním z rozhodujících faktorů význam či velikost možného
ovlivnění daného parametru vyvolaného vstupem fyzikálních či chemických faktorů do daného
prostředí. U posuzovaného záměru lze konstatovat, že emise tuhých znečišťujících látek je jedním
z méně významných faktorů. Významnější bude emise těkavých organických látek (VOC), které
společně s oxidy dusíku hodnotí dokumentace v rámci zpracované rozptylové studie.

§
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Emise tuhých znečišťujících látek se omezuje na ohřev ropy v separátoru ropy a zemního plynu
v hořáku se spalováním zemního plynu a na dopravu ropy nákladními vozidly mimo pracoviště
SNS. Je třeba dále konstatovat, že rozptylový model zahrnuje kromě technologických zdrojů i
dopravu, přičemž výpočty znečištění ovzduší z dopravy jako liniového zdroje se standardně
zaměřuje na oxidy dusíku a benzen (jako základní indikátory znečištění ovzduší z dopravy) a
rovněž jsou takto využívány v rámci hodnocení zdravotních rizik. Emise tuhých znečišťujících látek
jsou hodnoceny pouze u velmi významných dopravních koridorů, které svojí dopravní zátěží dávají
opodstatnění k obavám z možných rizik vyplývajících z dlouhodobé vysoké zátěže či překračování
limitů prašného aerosolu v ovzduší.
Se znalostí výše uvedeného komentáře byla ze strany oznamovatele doplněna rozptylová studie o
výpočet imisních charakteristik tuhých znečišťujících látek v zájmovém území. Výpočet uvažuje jak
primární emise, tak emise sekundární (stanovení pomocí metodiky EPA). Nové bodové a plošné
zdroje související z provozem SNS jsou zanedbatelné a do výpočtu nebyly zahrnuty.
Doprava ropy ze střediska představuje 4-5 TNA za den, trasa je vedena obslužnou komunikací
z pracoviště SNS k silnici III/41417 a dále na Břeclav k napojení na silnici I/40. Ve výpočtu byla
uvažována doprava mezi SNS a napojením na silici I/40, kde již lze očekávat prakticky
nepostižitelný vliv dopravy vyvolané provozem SNS.
Studie hodnotí dvě varianty:
a) současný stav - dopravu na silnici III/41417 a nezpevněné účelové komunikaci k areálu SNS
b) výhledový stav – dopravu na silnici III/41417 a účelové komunikaci k areálu SNS, na které
bude položen živičný povrch.
Výsledky studie lze shrnout do následujících bodů:
1. Pokud by byla hodnocena pouze primární prašnost dle emisních faktorů MEFA02, bude vliv
navýšení dopravy provozem SNS zcela zanedbatelný.
2. Podíl sekundární prašnosti na celkových emisích tuhých látek způsobených dopravou na
zpevněné ulici Lednické činí 86-97 % v závislosti na rychlosti pohybu vozidel. Na nezpevněné
příjezdové komunikaci k pracovišti SNS může podíl sekundární prašnosti dosáhnout až 99,9 %
všech emisí tuhých látek.
3. Ve výhledu dojde vlivem úpravy povrchu účelové komunikace ke snížení imisní zátěže tuhými
látkami z dopravy
-

pro maximální denní koncentrace z 56 % imisního limitu na 12 %.

-

pro průměrné roční koncentrace ze 3 % imisního limitu na 1%.

4. Na základě porovnání hodnot vypočtených imisích koncentrací s imisními limity lze
předpokládat, že imisní zátěž vyvolaná provozem pracoviště SNS nezpůsobí překračování
imisních limitů. Naopak úpravou povrchu přístupové účelové komunikace dojde ke snížení
sekundární emise tuhých látek a tím i ke snížení celkových imisních koncentrací oproti
současné situaci.
1.6. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: OODP/1249/05 ze dne 16.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že připomínky uplatněné ve zjišťovacím řízení jsou v dokumentaci
uspokojivě řešeny a další připomínky nejsou formulovány.
Bez komentáře.
§
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1.7. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 620/788/05 ze dne 15.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že připomínky uplatněné ve zjišťovacím řízení jsou v dokumentaci
uspokojivě řešeny a další připomínky nejsou formulovány.
Bez komentáře.
1.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa
Vyjádření k dokumentaci – vnitřní sdělení
Vyjádření č.j.: OEKL/572/05 ze dne 9.3.2005
Ve vyjádření je konstatováno, že z hlediska kompetencí odboru 640 nejsou k záměru
uplatněny žádné připomínky.
Bez komentáře.
1.9. Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 424/660/05 ze dne 8.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že dokumentace byla doplněna na základě připomínek uplatněných
ve zjišťovacím řízení a další připomínky nejsou formulovány.
Bez komentáře.
1.10. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Vyjádření k dokumentaci – interní sdělení
Vyjádření č.j.: 671/OOV/2005 ze dne 3.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že v předloženém záměru jsou požadavky na ochranu vod
respektovány a konkretizovány v navržených opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení
nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody a nakládání s odpadními vodami, včetně
monitoringu podzemních vod. Zohledněna jsou i environmentální rizika při možných
havarijních a nestandardních stavech z hlediska úniku nebezpečných látek do povrchových a
podzemních vod. Nutné požadavky na ochranu vod jsou tedy respektovány a při jejich
dodržení nejsou zásadní výhrady k záměru formulovány.
Bez komentáře.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
2.1. Jihomoravský kraj
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: JMK 19755/2003 OŽP/Ri/8 ze dne 30.3.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že Rada Jihomoravského kraje projednala na své 14. schůzi dne
29.3.2005 dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ a v této
věci nepřijala žádné usnesení.
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Bez komentáře.

3. Vyjádření veřejnosti
V rámci projednávání dokumentace nebylo k záměru „Břeclav – Poštorná, těžba ropy, uplatněno
žádné vyjádření veřejnosti.

4. Vyjádření jiných subjektů
V této kapitole jsou uvedena vyjádření jiných subjektů a odborných institucí hájících zájmy ochrany
životního prostředí.
4.1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 2831/2005/ga/OS ze dne 7.4.2005
Ve vyjádření je popsán záměr a uvedena současná charakteristika zájmového území. Dále
se uvádí:
Z estetického hlediska bude negativně působit na okolí areál sběrného
naftového střediska zejména při pohledu z hráze Včelínku, která slouží
jako pěší trasa mezi Charvátskou Novou Vsí a Poštornou. Rovněž
plánované
zvýšené
zatížení
komunikace
vzhledem
k velkému
turistickému ruchu není žádoucí.
Z Urbanistické studie, kterou zpracovala Zahradnická fakulta v lednici,
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno vyplývá, že dotčené
území náleží k rajonu ekologických rizik vyššího stupně – výskyt
propustných prachových a vápenitých písků nebo prachovců v říční
terase Včelínku a Dyje. S ohledem na rozsah vsakovací oblasti
minerální vody může realizace těžby ropy kolidovat se záměrem obce
Lednice a jihomoravského kraje na vybudování lázeňské zóny brom –
jodových léčivých vod.
Vzhledem k významu území Lednicko – valtického areálu se statutem
součásti světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a výše
uvedeným
rizikům
záměr
„Břeclav
–
Poštorná,
těžba
ropy“
nepovažujeme za vhodný.

Působení pracoviště SNS Poštorná-1 vůči turistickému využití pěší trasy na hrázi Včelínku lze
hodnotit jako poměrně málo významné. Tato trasa se nachází v jižním cípu Lednicko-valtického
areálu a v tomto území se nevyskytují žádné architektonické či přírodní prvky, které jsou
předmětem ochrany LVA a tudíž nelze předpokládat masový pohyb návštěvníků LVA na této trase.
Vodní tok Včelínek je po obou stranách lemován topolojilmovými jasaninami, s dominantním
křovinovým patrem. Vzrostlý porost po obou březích Včelínku, především ve vegetačním období,
značně minimalizuje negativní estetické hledisko sběrného naftového střediska při pohledu z hráze
Včelínku, nehledě na skutečnost, že tato pěší trasa mezi Charvátskou Novou Vsí a Poštornou je
podle situace v terénu využívána pouze sporadicky. Při zahájení těžby na pracovišti Poštorná-1
nedojde k žádné podstatné změně oproti současnému stavu. Totéž platí i při realizaci dalšího vrtu,
kdy dojde pouze k minimálnímu nárůstu technologického zařízení v prostoru stávajícího pracoviště
sběrného naftového střediska oproti současnému stavu. Doprava vytěžených ropných produktů ze
SNS bude zajištěna automobilovými cisternami, které budou na pracoviště zajíždět v počtu 3 – 5
vozidel/den. Nárůst provozu na komunikaci III. třídy procházející Charvátskou Novou Vsí a
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spojující Břeclav s Lednicí bude tedy zcela zanedbatelný.
Na základě zjištěných informací se nelze domnívat, že existence pracoviště SNS dotčený prostor
významně znehodnotí či poškodí. Pracoviště je umístěno výškově pod úrovní hráze a objekty na
pracovišti nepředstavují významné dominanty, které by výškou či objemem poškozovaly strukturu
území. Na JZ a JV stranách pracoviště, tj. mezi Včelínkem a pracovištěm bude provedena nová
výsadba dřevin, která významně přispěje k odclonění pracoviště (ve srovnání se současným
stavem).
Průzkumný a posléze těžební vrt Poštorná-1 (a obdobně případný další vrt) je hlouben
standardním způsobem a vystrojen pažnicovými kolonami s mezikružím zatěsněným cementací.
Těsnost každé kolony je kontrolována. Vzhledem k projektované technologii použité pro vystrojení
vrtu jej lze charakterizovat jako dokonale hermeticky izolovaný. Tím bude zamezeno průniku
těžených ropných látek do okolního horninového prostředí mimo těžený roponosný horizont.
Provoz akumulačních nádrží a expedice ropy na pracovišti SNS je opatřen záchytnými jímkami,
těsnost potrubních rozvodů je elektronicky hlídána, jejich vizuální kontrolu také pravidelně provádí
stálá obsluha pracoviště SNS. V okolí pracoviště byla navíc vybudována kontrolní síť
monitorovacích vrtů, ve kterých jsou s četností 1 x týdně odebírány kontrolní vzorky podzemní
vody na testování ukazatele NEL (nepolární extrahovatelné látky).
Vrstevní voda, těžená při čerpací zkoušce s ropou na vrtu Poštorná-5, který zastihl okraj ložiska
ropy Poštorná, je silně mineralizovaná voda chlorido-sodného typu a hořečnato-hydrouhličitanově
vápenatého podtypu. Jedná se běžný typ bádenských vrstevních vod v hodnocené oblasti. Další
zjištěné fyzikálně-chemické parametry svědčí o tom, že se jedná o uzavřené vody naftového typu.
Tato voda je obdobného chemického složení jako vrstevní vody zjištěné v oblasti naleziště
Lednice, které budou využívány jako zdroj léčivé vody pro lázně v obci Lednice a představuje tak
další možný zdroj vody pro lázeňské účely v případě vyčerpání primárního zdroje. Obě zdrojové
oblasti vrstevních vod jsou hydrodynamicky rozděleny antitetickými vrstevními poklesovými zlomy,
které představují systém doprovodných zlomů, a které jsou vyrovnávacími zlomy ke
schrattenbergskému zlomovému systému. Tyto antitetické zlomy umožnily vytvoření ložiska ropy
Poštorná.
Dosavadní průběh průzkumné čerpací zkoušky na vrtu Poštorná naznačuje existenci vývoje
aktivního vodního zápolí, a lze tedy předpokládat existenci rozsáhlého vodního zápolí ložiska. Toto
vodní zápolí může být po ukončení těžby ropy využito jako další zdroj léčivé vody pro lázně
Lednice při použití již vyhloubených vrtů. V profilu vrtu Poštorná-1 byly v rámci středního badenu
zjištěny ještě další čtyři propustné pískovcové horizonty, které mohou být využity pro čerpání
vrstevní vody pro lázeňské účely.
Zahájení těžby na ložisku Poštorná, včetně případného rozšíření o další vrt a přídavná
technologická zařízení, nemůže mít přímý negativní vliv na kvalitu podzemních vod kvartérní
zvodně, a při ověření hermetičnosti vrtu rovněž žádný negativní vliv na kvalitu podzemních vod
neogenních struktur, na něž jsou vázány léčivé brom – jodové vody. S ohledem na rozsah
těžebního záměru také nebudou negativně ovlivněny podmínky pro akumulaci, oběh a jímání
těchto léčivých vod.
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Břeclav – Poštorná, těžba ropy
v k.ú. Charvátská Nová Ves,
zpracovaná RNDr. Věrou Tížkovou.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě předložené dokumentace, závěru zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě prohlídky
zájmového území spojeného s místním šetřením, doplňujících informací a ověření vstupních
parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na
životní prostředí podmínečně akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno zdraví obyvatel, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích průzkumu, přípravy
a dobývání výhradního ložiska patří:
·

vodohospodářské zabezpečení – zejména s ohledem na možné havarijní situace;

·

ochrana krajiny a krajinného rázu;

·

nakládání s odpady;

·

likvidace pracoviště a rekultivace území.

Vlivy v uvedených složkách a charakteristikách jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy. Rizika vyplývající z mimořádných
situací jsou hodnocena jako přijatelná bez předpokladu zásadních negativních dopadů v případě
jejich vzniku na chráněné zájmy v dotčeném území záměru.
Vlivy běžného provozu jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální bez
objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, provádění a ukončení hornické činnosti na ložisku Poštorná jsou
v návrhu stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci
zpracování posudku.
Uvedené závěry a navržené podmínky se vztahují na záměr popsaný v dokumentaci zahrnující
realizaci hornické činnosti na pracovišti Poštorná-1 a veškerých souvisejících činností.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne ……. 2005
Č.j.: …………

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
název záměru:

Břeclav – Poštorná, těžba ropy

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vždy podléhající posuzování)
Bod: 2.1. Těžba ropy v množství nad 50 t/den.
Kapacita (rozsah) záměru:

těžba ropné kapaliny – 100 m3/den (91 t/den)
těžba zemního plynu – 6.000 Nm3/den

3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Jihomoravský kraj

obec:

Břeclav

katastrální území:

Charvátská Nová Ves

4. Obchodní firma oznamovatele
název:

Česká naftařská společnost, s.r.o.

5. IČ oznamovatele
IČO:
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6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

sídlo:

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení
zpracovatel:

RNDr. Věra Tížková

datum předložení:

26.05.2003

2. Dokumentace
zpracovatel:

RNDr. Věra Tížková, G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 9/794,
702 00 Ostrava - Přívoz
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3188/487/OPV/93

datum předložení:

16.02.2005

3. Posudek
zpracovatel:

Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 961/196/OPV/93

datum předložení:

26.7.2005

4. Veřejné projednání
místo:

bude doplněno po veřejném projednání

datum konání:

bude doplněno po veřejném projednání

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo dne 26.5.2003.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23.6.2003.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 7.10.2003 pod č.j.: 3958/OIP/03/LP s následujícím závěrem
(citace):

„Záměr „Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ naplňuje dikci bodu 2.1, kategorie I, přílohy č. 1
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informacím které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k
závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu k záměru „Břeclav – Poštorná, těžba
ropy“ se nepovažuje za dokumentaci. Aby oznámení mohlo nahradit dokumentaci, je nutné ho
dopracovat především s důrazem na následující oblasti:

§

▪

problematika ochrany ovzduší, znečištění a doplnění rozptylové studie,

▪

problematika znečištění, monitoringu a ochrany povrchových a podzemních vod a vodních
zdrojů,

▪

problematika ochrany přírody,
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▪

problematika množství a nakládání s odpady,

▪

problematiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech,
bližší specifikace postupů podle havarijních, požárních, povodňových plánů a důsledků
možných havárií, při současném selhání technického či lidského faktoru a nedodržení
opatření podle havarijních plánů na vodní zdroje a na zásobování obyvatelstva vodou,

▪

problematika územních vztahů z hlediska územních plánů.

▪

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).“

Dokumentace v potřebném počtu výtisků byla příslušnému úřadu předložena 16.2.2005.
Příslušný úřad dokumentaci rozeslal dopisem ze dne 21.2.2005 a zveřejnil.
Městský úřad Břeclav dokumentaci zveřejnil od 3.3.2005.
Jihomoravský kraj dokumentaci zveřejnil dne 3.3.2005
Dokumentace a doručená vyjádření byla předána zpracovateli posudku 20.4.2005.
Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 24.5.2005.
Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 26.7.2005.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku hodnotí dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí jako
úplnou a akceptovatelnou. Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb. Požadavky formulované v písemném závěru zjišťovacího řízení jsou
v dokumentaci v potřebném rozsahu řešeny a komentovány.
Pro ověření významnosti některých vlivů byla provedena prohlídka lokality a ověření informací
uváděných v dokumentaci a jednotlivých vyjádřeních.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných
informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru
„Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného
umístění i technického řešení, a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a aktivity
související s posuzovaným záměrem.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání dokumentace a posudku (§ 9 a § 17 zákona).

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů a územně samosprávných
celků:
1. Ministerstvo zdravotnictví
Vyjádření zn.: HEM-3212-23.2.05/10177 ze dne 23.3.2005
2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Vyjádření zn.: Brno/1962/2005 BV/848/880/890/2005/HOK ze dne 23.3.2005
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3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Vyjádření č.j.: JMK 19755/2003 OŽP/Ri/7 ze dne 21.3.2005
4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření zn.: 7/HI/3559/05/On ze dne 23.3.2005
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Vyjádření č.j.: 850/740/05/PŘ ze dne 21.3.2005
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Vyjádření č.j.: OODP/1249/05 ze dne 16.3.2005
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření č.j.: 620/788/05 ze dne 15.3.2005
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa
Vyjádření č.j.: OEKL/572/05 ze dne 9.3.2005
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie
Vyjádření č.j.: 424/660/05 ze dne 8.3.2005
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Vyjádření č.j.: 671/OOV/2005 ze dne 3.3.2005
11. Jihomoravský kraj
Vyjádření č.j.: JMK 19755/2003 OŽP/Ri/8 ze dne 30.3.2005
12. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Vyjádření č.j.: 2831/2005/ga/OS ze dne 7.4.2005

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměrem těžby nerostných surovin je vytěžení výhradního ložiska Poštorná, ev.č. 3261600,
s akumulací ropy a zemního plynu na území města Břeclav v hloubkové úrovni 1340 – 1396 m.
Prakticky veškerá činnost na povrchu se soustředí do území pracoviště Poštorná-1, na kterém je
umístěn vrt Poštorná-1, veškerá technologická zařízení, skladovací nádrže a expediční místo.
V tomto areálu je rovněž uvažováno s realizací dalšího vrtu Poštorná-9.
Jak vyplývá z dosavadního průběhu posuzování vlivů na životní prostředí připravovanou hornickou
činností nebude při realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví
obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí.
Přestože je záměr umístěn v citlivém území z hlediska ochrany vod a z hlediska ochrany krajiny,
krajinného rázu a památkové péče lze konstatovat, že ani v těchto charakteristikách nejsou
identifikovány takové vlivy, které by svojí velikostí a významem vylučovaly realizaci záměru a
přesahovaly přijatelnou míru v jednotlivých dopadech na životní prostředí zájmového území.
Zejména časové omezení posuzovaného záměru, kdy je od počátku vytvářen prostor, prostředky a
opatření k jeho ukončení, je jedním ze zásadních faktorů, který činí záměr akceptovatelným a
přijatelným z hlediska dlouhodobých chráněných zájmů v území.
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Na základě předložené dokumentace, závěru zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě prohlídky
zájmového území spojeného s místním šetřením, doplňujících informací a ověření vstupních
parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na
životní prostředí podmínečně akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno zdraví obyvatel, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak z hlediska ochrany životního
prostředí v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích průzkumu, přípravy
a dobývání výhradního ložiska patří u hodnoceného záměru:
·

Vodohospodářské zabezpečení – jako nejvýznamnější faktor míry možných dopadů na
životní prostředí se jeví prevence znečištění podzemních i povrchových vod, a to jak za
běžného provozu, tak především při zdolávání havarijních situací. Z provozního hlediska se
jako nejproblematičtější jeví možnost zaplavení pracoviště sběrného střediska při
povodňové situaci. Této možnosti musí být přizpůsobena technologie a provoz pracoviště.
Důsledné dodržování povinností vyplývajících z havarijního a povodňového plánu je
základním předpokladem úspěšného zdolání takové situace.

·

Ochrana krajiny a krajinného rázu – ovlivnění předmětu ochrany a poslání Lednickovaltického areálu a přírodního parku Niva Dyje se jeví jako negativní, nicméně jako
přijatelné s podprůměrným rizikem ohrožení funkce či předmětu ochrany. Při umístění
pracoviště sběrného střediska včetně těžebního vrtu na hranici chráněného území mimo
těžiště chráněných zájmů přírody a památkové péče lze vliv považovat za okrajový a málo
významný.

·

Nakládání s odpady – kromě těžené ropné kapaliny patří produkované nebezpečné
odpady mezi nebezpečné látky, které mohou ohrozit kvalitu povrchových a podzemních
vod. Způsob jejich shromažďování a skladování na pracovišti, a následný odvoz a
odstranění je nutné zařadit mezi významné faktory prevence jak za běžného provozu, tak
v případě vzniku havarijních či jiných mimořádných situací.

·

Likvidace pracoviště a rekultivace území – zajištění a likvidace důlního díla, odstranění
technických a technologických zařízení, a odstranění zpevněné plochy s následnou
rekultivací, je jedním ze zásadních aspektů, které mohou ovlivnit konečnou bilanci
posuzovaného záměru vůči ochraně životního prostředí. Stav, v jakém bude pracoviště po
ukončení těžby opuštěno, rozhoduje (kromě mimořádných situací) o celkových vlivech
těžby na životní prostředí prakticky ve všech sledovaných kritériích. Proto je plán na
odstranění pracoviště a likvidaci důlního díla nezbytnou součástí projektové přípravy
záměru a pouze jeho důsledné dodržení poskytuje záruku, že po ukončení těžby nepřeváží
negativní důsledky a nedojde k významnému narušení nebo zásadnímu ohrožení funkce
území.

Vlivy v uvedených složkách a charakteristikách jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy. Rizika vyplývající z mimořádných
situací jsou hodnocena jako přijatelná bez předpokladu zásadních negativních dopadů v případě
jejich vzniku na chráněné zájmy v dotčeném území záměru.
Vlivy běžného provozu jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální bez
objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
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Pro navazující etapy přípravy a dobývání výhradního ložiska, zajištění a likvidace důlních děl
spojené s rekultivací území jsou v návrhu stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech
zjištěných skutečností v rámci zpracování posudku.
Nerespektování uvedených zásad by vedlo k jednoznačně nepřijatelnému stavu s vyústěním do
extrémního rizika, a v některých oblastech k dlouhodobému poškození či narušení dotčené složky
či faktoru životního prostředí.
Uvedené závěry a navržené podmínky se vztahují na záměr popsaný v dokumentaci zahrnující
přípravu a následnou těžbu ropné kapaliny a zemního plynu, jejich separaci, skladování a expedici
na pracovišti Poštorná-1.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je těžba
ropy a zemního plynu včetně jejich úpravy před expedicí mimo těžební areál v množství
definovaném provedenými průzkumy a navrženou technologií.
Přestože dobývání nerostných surovin je obecně charakterizováno značnými důsledky na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí, a je rovněž vnímáno jako protiklad ochrany životního
prostředí, jsou postupy dobývání ropy a zemního plynu ve všech jejich fázích prověřeny v regionu
Břeclavska a Hodonínska dlouhodobou praxí bez zásadních střetů s rozvojem území a ochranou
životního prostředí.
Těžbu ropy a zemního plynu lze považovat z výše uvedeného hlediska za standardní činnost, jejíž
vlivy lze poměrně jednoznačně identifikovat a není provázena vznikem skrytých a těžko
odhalitelných negativních důsledků.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je nejdůležitějším faktorem vodohospodářské zabezpečení
všech objektů souvisejících s těžbou a nakládáním s nebezpečnými látkami. Ropa, resp. ropná
kapalina, patří mezi zvlášť nebezpečné látky, a z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
vyžaduje zvláštní režim při jejím dobývání, zpracování, skladování i přepravě. Tyto požadavky jsou
v případě posuzovaného záměru umocněny existencí blízkého významného vodního zdroje Kančí
obora a umístěním areálu do inundačního území řeky Dyje, které může být zaplaveno vodou
v případě vzniku vyšších vodních stavů a povodní.
Technické řešení záměru lze rozdělit na dvě základní skupiny:
a) Běžný provoz při průzkumu, přípravě a dobývání
Technické zajištění běžného provozu se soustředí na prevenci a předcházení běžným
havarijním stavům, jejichž riziko vzniku lze snížit či eliminovat. V ostatních parametrech lze
technické řešení označit za standardní a běžné.
b) Extrémní situace (havarijní únik ropy a zemního plynu, povodně, požáry, zemětřesení a pod.),
souhrnně kritické stavy.
Technické řešení se soustředí na jak zdolávání havarijních stavů, tak na řešení mimořádných
situací s cílem vyloučit znečištění vod či horninového prostředí z provozu pracoviště Poštorná1. Základním předpokladem úspěšnosti řešení je ve všech případech důsledné dodržování
havarijních a povodňových plánů.
Z uvedených hledisek se kromě technického řešení jeví jako velmi důležitý rovněž lidský faktor,
jehož váha je při dobrém technickém řešení často rozhodujícím aspektem při řešení krizových
situací. Proto je mimořádně důležité věnovat kromě technického řešení pozornost i této
problematice v podobě potřebných školících a kontrolních mechanismů.
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Základní prioritou ve všech fázích přípravy a realizace záměru musí být zajištění bezpečnost
provozu a ochrana životního prostředí v lokalitě stavby. V daném případě lze konstatovat, že
navržené technické řešení postihuje všechny podstatné faktory a okolnosti, které mohou být
zdrojem možných rizik vůči životnímu prostředí a jeho znečišťování či poškození.
Přestože záměr nelze označit jako bezproblémový a jednoznačně vhodný v daném území, což
vyplývá z principu těžby nerostných surovin, lokalizace ložiska a umístění pracoviště, nejsou
identifikovány takové nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být v zásadním
střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
·

vodohospodářské zabezpečení stavby – zejména s ohledem na možné havarijní situace;

·

ochrana krajiny a krajinného rázu;

·

nakládání s odpady;

·

likvidace pracoviště a rekultivace území.

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní
realizaci záměru s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí,
včetně rizik plynoucích z provozu pracoviště. Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu
stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci záměru.

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

Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez
výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru, rozboru možných vlivů na životní
prostředí, a je rozdělen na jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) je nutno považovat za základ
souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a kompenzace možných důsledků
realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou rozdělena na období přípravy, průzkumu a těžby
ropy a zemního plynu.
Dokumentace zdůrazňuje, že základní opatření spočívají v respektování platných právních
předpisů, a tato nejsou v souboru navržených opatření uváděna. Jsou pouze zdůrazněna opatření
související s vyjímečnou ochranou dotčeného území. Dále je konstatováno, že většina navržených
opatření je již v současné době respektována ve zpracovaných dokumentech a vyjádřeních
dotčených úřadů státní správy. V návrhu jsou rovněž zahrnuta opatření a požadavky ze
zjišťovacího řízení.
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
byla v posudku doplněna na základě obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územně samosprávných celků, veřejnosti a dalších zjištěných údajů a informací.
Přehled doporučených opatření uplatněných v návrhu stanoviska je uveden v kapitole
“III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru”.
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4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány a hodnoceny dvě aktivní
varianty realizace záměru z hlediska umístění pracoviště sběrného střediska. V oznámení byla
hodnocena varianta umístění na pravém břehu toku Včelínek mezi stávající zástavbou.
Dokumentace popisuje a hodnotí variantu novou s umístěním pracoviště na levém břehu toku
Včelínek, na ploše v okolí vrtu Poštorná-1.
Z hodnocení vyplývá, že navržená aktivní varianta záměru s umístěním pracoviště na levém břehu
toku Včelínek na ploše v okolí vrtu Poštorná-1 je z hlediska nejvýznamnějších dopadů a rizik
podmínečně akceptovatelná.
Z hlediska ostatních parametrů (související infrastruktura, technologie, a pod). je stanovení pořadí
variant bezpředmětné.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 15 vyjádření, z toho 12 vyjádření dotčených
správních úřadů, 1 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 2 vyjádření veřejnosti.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny ve zjišťovacím řízení, a byly
souhrnně vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem
12 vyjádření, z toho 10 vyjádření dotčených správních úřadů, 1 vyjádření dotčených územně
samosprávných celků a 1 vyjádření jiného subjektu. Vyjádření veřejnosti nebylo doručeno.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku
vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které
spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly
zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.

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, posudku, veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněných
vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1
téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru
„Břeclav – Poštorná, těžba ropy“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících fázích
přípravy a provádění hornické činnosti, a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.
Doporučená varianta
Na základě závěrů posudku a veřejného projednání se k realizaci doporučuje aktivní varianta
záměru „Břeclav – Poštorná, těžba ropy“ popsaná v dokumentaci a posudku, zahrnující provádění
hornické činnosti na pracovišti Poštorná-1 a veškerých souvisejících činností.
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Podmínky souhlasného stanoviska
A) Podmínky pro fázi přípravy hornické činnosti (těžby ropy a zemního plynu)
1. V etapě realizace vrtů budou výplachové hospodářství, sklady PHM a všechna ostatní
technologická zařízení s rizikem úkapů a úniku ropných látek umístěny v nepropustných
záchytných jímkách o dostatečné kapacitě.
2. Po dobu nasazení vrtné soupravy zajistit důslednou ochranu prostoru, kde bude nakládáno
s látkami ohrožujícími jakost podzemních vod. V prostoru pohonných jednotek vrtné soupravy
a manipulace s těmito látkami umístit záchytné vany či jiné prostředky tak, aby byly případné
úkapy či drobné úniky zachyceny a nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí.
3. Vrt bude vystrojen pažnicovými kolonami (ocelové roury) s mezikružím vyplněným
cementovým kamenem. Hermetičnost každé kolony je kontrolována. Těsnost vrtu bude
prověřena vhodnou metodou a o provedení zkoušky bude proveden záznam o kontrole.
4. Sklep vrtu bude konstruován jako nepropustná bezodtoková betonová jímka, do které bude
vyspádována okolní záchytná plocha. Nepropustnost sklepu bude zajištěna vhodným
technickým řešením (vložení nepropustné jímky, nátěr, izolace apod.).
5. Nepropustnost sklepu těžebního vrtu a těsnost záchytných jímek ověřit podle platných
technických norem a o provedení zkoušky těsnosti provést záznam o kontrole.
6. Spáry mezi panely na ploše pracoviště budou utěsněny cementem, aby nedocházelo
k průsaku případných úniků znečišťujících látek do rostlého terénu.
7. Půda ze skrývek bude ukládána odděleně a chráněna před zaplevelením.
8. V rámci projektové dokumentace upřesnit parametry všech stacionárních technologických
zdrojů znečišťování ovzduší a kategorizaci těchto zdrojů podle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, a souvisejících právních předpisů.
9. V rámci projektové dokumentace aktualizovat hlukovou studii s následnými požadavky:
a) doložit akustické parametry provozovaných zdrojů hluku;
b) doložit změny akustické situace v území v etapě průzkumu včetně provádění vrtných prací
a v etapě těžby;
c) specifikovat chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné
vnitřní prostory staveb, které mohou být realizací záměru dotčeny z hlediska hlukové
zátěže, včetně grafického znázornění potenciálně dotčených chráněných prostor;
d) navrhnout opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení vlády č. 502/200 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
10. V rámci projektové dokumentace aktualizovat plán odpadového hospodářství původce odpadů
pro všechny fáze hornické činnosti na ložisku. Návrh bude obsahovat:
a) druhy a množství odpadů;
b) místa a způsob shromažďování odpadů;
c) způsoby nakládání s odpady.
Návrh odpadového hospodářství musí vycházet ze zásady co nejmenší kumulace odpadů na
pracovišti Poštorná-1 ve všech etapách jeho provozu. Tomu musí být přizpůsobena velikost
shromažďovacích prostor a četnost odvozu odpadů. Uvedená zásada je jedním z preventivních
opatření k omezení negativních důsledků při jakékoli havarijní či mimořádné situaci, která by
mohla být příčinou nekontrolovaného úniku odpadů.
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11. V rámci projektové dokumentace zpracovat návrh výsadby dřevin a sadových úprav okolí
pracoviště Poštorná-1 při respektování následujících zásad:
a) těžiště sadových úprav položit do prostoru podél jihozápadní a jihovýchodní hranice areálu;
b) v těchto prostorech navrhnout výsadbu skupin keřů a stromů původních druhů dřevin
odpovídající skladbou blízkým porostům v Kančí oboře a charakteru místa;
c) při výsadbě využít kombinaci mladých i starších (již zapěstovaných) jedinců příslušných
druhů dřevin, tak aby zapojení dřevin po výsadbě bylo co nejvčasnější;
d) připravit systém péče a výchovy založeného porostu.
12. Kácení stávajících poškozených dřevin v okolí pracoviště, které budou nahrazeny novou
výsadbou, bude povoleno rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
13. Kácení dřevin v rozsahu vydaného povolení bude provedeno výhradně v mimovegetačním
období před uvažovanou náhradní výsadbou.
14. Veškeré zemní práce realizovat s ohledem na ochranu zachovávaných stávajících stromů
v souladu s požadavky ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních
činnostech“.
15. V havarijním plánu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, budou
specifikovány:
a) podmínky pro nakládání s ropou v jednotlivých částech technologie;
b) provozní podmínky související s nakládáním s nebezpečnými látkami včetně odpadů;
c) zásady postupu při havarijním úniku závadných a nebezpečných látek.
16. V havarijním plánu vypracovaném dle vyhlášky č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a
při těžbě ropy a zemního plynu definovat pro proces vrtání, pro opravy sond a pro provádění
výzkumu sond, předvídatelné typy havárií a způsoby jejich likvidace.
17. V technologickém postupu stanovit četnost a způsob kontroly stavu záchytných jímek a odvozu
srážkových vod zachycených v jímkách tak, aby byl vyloučen přetok znečištěných jímaných
vod.
18. V rámci projektové dokumentace zpracovat plán sanace a rekultivace území dotčeného
těžbou. Součástí tohoto plánu bude:
a) návrh postupu zjištění případné kontaminace zemin a následné komplexní sanace
v případě prokázání kontaminace prostředí vlivem těžby a provozu pracoviště Poštorná-1;
b) návrh odstranění všech staveb na povrchu nebo pod povrchem, včetně návrhu na
odstranění nebo zajištění plynovodu a všech souvisejících zařízení;
c) návrh postprovozního monitoringu.
19. V rámci projektové dokumentace zpracovat projekt monitoringu podzemních vod. V projektu
budou zohledněny následující požadavky:
a) navržené monitorovací vrty PI-1, PI-2, MO-6 a MO-7 doplnit o 1 nový hydrogeologický vrt
vyhloubený v linii mezi stávajícími vrty MO-7 a PI-1;
b) odběr vzorků bude probíhat dynamickou metodou v intervalu 1x týdně a bude prováděn
proškoleným pracovníkem;
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c) při překročení koncentrace 0,2 mg/l NEL v dynamicky odebraném vzorku podzemní vody
zahájit kontrolu kvality kvartérní zvodně v daném vrtu i při hladině; odběr vzorku provést do
přelivového válce VV1 před zahájením odběru dynamického vzorku s následným
organoleptickým posouzením (pachově a vizuálně) z hlediska přítomnosti ropných látek a
laboratorním stanovením koncentrace NEL;
d) rozbor vzorků bude provádět nezávislá autorizovaná laboratoř;
e) důsledně dbát na uzamčení všech monitorovacích vrtů, aby nedošlo k neodborné
manipulaci s nimi nepovolanou osobou;
f)

výsledky rozborů vzorků budou předkládány VaK Břeclav, a.s., nejpozději do 3 dnů ode
dne vystavení protokolu o provedení analýzy vzorku podzemní vody;

g) při zjištění znečištění podzemních vod bude o této skutečnosti vyrozuměn zástupce VaK
Břeclav, a.s., a další instituce uvedené v havarijním plánu. Následně bude proveden
expresní duplicitní odběr, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu v souladu
s havarijním plánem.
V plánu monitorování vyčlenit a označit vrty, s jejichž využitím se počítá v případě nutnosti
vytvoření bariéry zabraňující šíření znečištění. V havarijním plánu stanovit povinnost kontroly
těchto vrtů.
20. V rámci projektové dokumentace zpracovat provozní řád komunikace pro dopravu
nebezpečných látek pro příjezdovou komunikaci od protipovodňové hráze před vodotečí
Včelínek až po pracoviště Poštorná-1 s expedičním místem, v němž budou zohledněna
veškerá preventivní ochranná opatření. Provoz na komunikaci bude probíhat v souladu
s platnými právními předpisy, zejména Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí – ADR. Podmínky provozu na komunikaci budou upraveny tak, aby
nemohlo dojít k ohrožení okolí kontaminací z případných úkapů, resp.havárie. V provozním
řádu budou zohledněny následující požadavky na provoz na příjezdové účelové komunikaci:
a) Na vozidlech budou prováděny denní prohlídky garážmistrem před výjezdem vozidla, další
kontrola bude prováděna řidičem vozidla před nakládkou. O všech kontrolách bude veden
písemný záznam do provozního deníku. Při zjištění závady nebude nakládka provedena.
b) Na uvedené části komunikace bude omezena rychlost vozidel na 10 km/hod.
c) Bude zajištěna kontrola na příjezdové komunikaci při cestě na pracoviště Poštorná-1 i zpět
procházením trasy za cisternou a prověřováním, zda nedošlo k úkapům z cisterny. O všech
kontrolách bude proveden záznam do provozního deníku. V případě pozitivního zjištění se
bude dále postupovat dle havarijního plánu.
21. V rámci stavebních a přípravných prací respektovat následující podmínky:
a) omezovat možné primární zdroje znečišťování ovzduší (skládky sypkých materiálů) i vznik
druhotné prašnosti při pojezdu vozidel (čištění a případně skrápění nezpevněných
komunikací);
b) zajistit čištění vozovek v případě jejich znečištění;
c) podle klimatických podmínek zajistit zkrápění, případně zaplachtování mezideponií sypkých
materiálů.
22. Zajistit, aby v průběhu stavebních a přípravných prací nedocházelo ke znečišťování nebo
poškozování veřejných komunikací využívaných k přepravě materiálů. V případě, že by došlo
ke znečištění nebo poškození komunikace během průzkumných a přípravných prací, je
nezbytné uvést tyto komunikace i přilehlé prostory do původního stavu.
23. Veškeré zemní práce oznámit nejméně 2 týdny před jejich zahájením organizaci oprávněné
provádět archeologický výzkum na okrese Břeclav. Organizaci výstavby řešit ve smyslu
doporučení odborných institucí z hlediska archeologické památkové péče.
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24. V průběhu zemních prací sledovat, zda nedošlo k narušení archeologické struktury. V případě
pozitivního archeologického nálezu tuto situaci oznámit příslušnému správnímu úřadu a
umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
B) Podmínky pro fázi realizace hornické činnosti (těžby ropy a zemního plynu) – otvírka,
příprava a dobývání výhradního ložiska
25. Při všech činnostech souvisejících s těžbou je nutno postupovat v souladu se všemi předpisy,
které se k provozu vztahují. Budou dodržena veškerá opatření na ochranu povrchových a
podzemních vod; zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém
stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek a
nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
26. Nádrže pro skladování ropné kapaliny budou opatřeny nepropustnou záchytnou jímkou
s kapacitou na plný objem nádrží, a vybaveny automatickou signalizací (vyvedenou pro
nepřetržitou kontrolu obsluze) s automatickým uzavřením přívodu ropy do nádrže při riziku
přeplnění. Záchytné jímky se sběrnými nádržemi budou umístěny nejméně 0,4 m nad
panelovou plochou.
27. Prostor plnění autocisteren bude umístěn na nepropustné ocelové vaně s roštem a bude
zastřešen segmentovým polokruhových přístřeškem. Záchytná vana s roštem bude
zabezpečovat všechna zařízení v rámci stáčecího místa při expedici ropné kapaliny mimo
sběrné středisko. Expediční místo a záchytná vana budou provedeny tak, aby nemohlo dojít ke
smísení srážkových vod na volném terénu se srážkovými vodami zachycenými v záchytné
vaně. Kapacita záchytné vany bude 22 m3, což vyhovuje plněnému objemu autocisterny.
Záchytná vana bude každý den kontrolována a případné úkapy budou neprodleně odstraněny
pomocí absorpčních materiálů.
28. Záchytné vany a jímky pod jednotlivými technologickými zařízeními, které nebudou opatřeny
zastřešením, budou každý den kontrolovány a případné úkapy budou neprodleně odstraněny
pomocí absorpčních materiálů s cílem vyloučit znečištění srážkových vod v případě přetoku
těchto van na zpevněnou panelovou plochu a volný terén.
29. Na pracovišti bude přítomna trvalá obsluha. Povinnosti obsluhy z hlediska prevence znečištění
či poškození životního prostředí, a předcházení vzniku havarijních situací stanoví plán těžební
otvírky a těžby ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu, a
současně havarijní plány, povodňový plán, požární plán a technologické postupy.
30. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s platnými podmínkami. Zejména se jedná o
dodržování emisních limitů a lhůty pro kontrolu a seřizování jednotlivých zařízení.
31. Provoz pracoviště Poštorná-1 řídit v souladu se schváleným technologickým postupem a
havarijními plány.
32. Provoz na příjezdové komunikaci od protipovodňové hráze před vodotečí Včelínek až po
pracoviště bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem komunikace.
33. Bude prováděno monitorování kvality podzemních vod podle schváleného projektu
monitorování.
34. Periodicky kontrolovat stav vrtů, s jejichž využitím se počítá v případě nutnosti vytvoření bariéry
zabraňující šíření znečištění.
35. Množství skladovaných odpadů omezovat na minimum a se všemi druhy odpadů nakládat
v souladu se schváleným plánem odpadového hospodářství. Odpady budou shromažďovány
pouze ve vybraných a označených prostorách střediska v souladu s příslušnými
vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství. Odstranění odpadů bude
zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby.
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36. Vzhledem k tomu, že pracoviště Poštorná-1 se nachází v území, které může být zaplaveno
vodou v případě povodně a slouží k rozlivu povodně, musí se veškerá činnost na pracovišti
řídit relevantními ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, které se vztahují k povodním.
37. Dočasné odnětí půdy ze ZPF pro plochu pracoviště je odsouhlaseno na dobu od 1.10.2002 do
30.6.2007. V případě delší těžby je nutno požádat o prodloužení rozhodnutí o dočasném
odnětí plochy střediska ze ZPF.
38. Výsadbu dřevin v souladu se schváleným plánem výsadeb realizovat co nejdříve po provedení
kácení stávajících poškozených dřevin, nejdéle však do 1 roku po nabytí právní moci povolení
hornické činnosti podle § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě.
39. Péči o vysázené dřeviny a údržbu porostů provádět v souladu se schváleným plánem výsadeb,
jehož součástí je systém péče a výchovy založených porostů.
40. Ve všech fázích hornické činnosti, provozu a likvidace pracoviště Poštorná-1 důsledně
respektovat požadavky a zásady schválených povodňových plánů.
C) Podmínky pro fázi ukončení hornické činnosti – zajištění a likvidace důlního díla
41. Zajištění a likvidace důlního díla, včetně likvidace všech staveb na povrchu nebo pod
povrchem bude probíhat podle schváleného plánu sanace a rekultivace území dotčeného
těžbou.
42. Odstranění technického a technologického zařízení pracoviště Poštorná-1 zajistit způsobem,
který vyloučí kontaminaci zpevněné plochy a jejího podloží. Před vlastní demontáží a
odstraněním technických zařízení a technologických objektů provést odčerpání všech látek
nebezpečných vodám a vyčištění zařízení, při jejichž demontáži by mohlo dojít ke kontaminaci
zpevněné plochy i okolního terénu, případně k úniku nebezpečných látek při přepravě.
43. Při odstraňování pracoviště Poštorná-1 zajistit ochranu ponechávaných vysázených dřevin.
44. Součástí likvidačních prací pracoviště Poštorná-1 bude ověření případné kontaminace zemin
pod zpevněnou plochou a v jejím okolí. Rekultivační práce budou zahájeny až na základě
vyloučení kontaminace území vlivem těžby a provozu pracoviště.
45. V případě prokázané kontaminace zemin a horninového prostředí v podloží a okolí pracoviště
Poštorná-1 budou bezodkladně zahájeny sanační práce v souladu se schválenou projektovou
dokumentací a plánem sanace.
46. Po ukončení těžby bude prováděn postprovozní monitoring podle schváleného plánu sanace a
rekultivace území dotčeného těžbou.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí).

Konec textové části posudku.
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Přehled použitých zdrojů
1. Tížková V.:

Břeclav-Poštorná, Těžba ropy, Oznámení v obsahu dokumentace dle
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 05/2003

2. Závěr zjišťovacího řízení, MŽP, č.j.: 3958/OIP/03/LP ze dne 7.10.2003
3. Tížková V.:

Břeclav-Poštorná, Těžba ropy, Dokumentace dle zákona č. 100/2001
Sb., 01/2005

4. Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 2 posudku.
5. Lollek V.:

Rozptylová studie č. 131/04/RS/02. Posouzení vlivu provozu Sběrného
naftového střediska Břeclav – Poštorná na imisní zátěž suspendovanými
částicemi ve frakci PM10. E-expert, spol. s r.o., Ostrava, 05/2005

6. Zápis z jednání ve věci zeleně u naftového vrtu, Poštorná 1, k.ú. Charvátská Nová Ves ze
dne 18.10.2004.
7. Machovec J.:

Projekt ozelenění okolí vrtu v Charvátské Nové Vsi, 12/2004

8. Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán dle § 39 bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. pro
pracoviště: sonda Poštorná-1. ČNS, s.r.o., Rohatec, 06/2004
9. Povodňový plán ochrany objektu dle zákona č. 254/2001 Sb. Průzkumný geologický vrt
Poštorná-1. Průzkumná čerpací zkouška. ČNS, s.r.o., Rohatec, 06/2004
10. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí. Zápis z místního šetření ze dne 21.3.2005
v 9:55 na vrtném pracovišti Poštorná-1 v Charvátské Nové Vsi
provedeného v rámci povodňových zabezpečovacích prací.
Další obdobné zápisy ze dne 21.3.2005 v 12:00, ze dne 21.3.2005
v 16:45, ze dne 22.3.2005 v 7:25, ze dne 22.3.2005 v 10:20, ze dne
23.3.2005 v 7:05, ze dne 23.3.2005 v 17:30, ze dne 24.3.2005 v 7:30, ze
dne 25.3.2005 v 10:15, ze dne 29.3.2005 v 9:00.
11. Protokol o kontrole prováděné hornické činnosti – průzkum a na bezpečností stav při této
činnosti na lokalitě průzkumného vrtu Poštorná-1, k.ú. Charvátská Nové
Ves, dne 7.4.2005. Obvodní báňský inspektor Obvodního báňského
úřadu v Brně.
12. Protokoly o zkoušce vzorku podzemních vod č. 1084/05 (monitorovací vrt PI-1), 1085/05
(monitorovací vrt PI-2), 10586/05 (monitorovací vrt MO-6), 1087/05
(monitorovací vrt MO-7) ze dne 29.3.2005.
13. Protokoly o zkoušce vzorku povrchových vod (srážkové vody z okolí panelové plochy) č.
1332/05, 1333/05, 1334/05. Vrt Poštorná 1. Odběr vzorků vody z okolí
plochy vrtu dne 30.3.2005.
14. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovisko k zahájenému vodoprávnímu řízení.
Průzkumná čerpací zkouška na sondě Poštorná-1 v lokalitě Lípín, k.ú.
Charvátská Nová Ves, zn: 6639/04-Ka ze dne 8.11.2004.
15. Obvodní báňský úřad v Brně. Stanovisko k souhlasu vodoprávního úřadu a schválení
havarijního plánu „Realizace průzkumné čerpací zkoušky na vrtu
Poštorná-1 v k.ú. Charvátská Nová Ves, zn: 08-7813/04-802.2 ze dne
3.11.2004.
16. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí. Rozhodnutí č.j. MUBR 9016/2004
OŽP/Go ze dne 24.11.2004, kterým se vydává souhlas k akci „Realizace
průzkumné čerpací zkoušky na vrtu Poštorná-1“ a schvaluje havarijní
plán „Plán opatření pro případ havárie pro pracoviště sonda Poštorná-1“.
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17. Okresní úřad Břeclav, referát regionálního rozvoje. Rozhodnutí č.j.: RRR 4314/2000 –
411/Šo ze dne 14.1.2001, kterým se vydává závazné stanovisko ve věci:
Charvátská Nové Ves, okr. Břeclav, parcela č. 1172 (276/2) – dočasná
panelová plocha.
18. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. Vyjádření k záměru:
Charvátská Nová Ves, okr. Břeclav, parcela č. Pk 276/2 (1172) –
průzkumná čerpací zkouška na vrtu Po 1, změna zařízení betonové
plochy, č.j.: 15098/2004Ga/OPP ze dne 15.10.2004.
19. Městský úřad Břeclav, odbor regionálního rozvoje. Rozhodnutí č.j.: MUBR 7731/2004 ORR411/Ko ze dne 18.11.2004, kterým se vydává závazné stanovisko ve
věci: Charvátská Nové Ves, okr. Břeclav, parcela č. 276/2 (1172) –
průzkumná čerpací zkouška na vrtu Po 1, změna zařízení betonové
plochy.
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

25.7.2005

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon spoluautorů posudku:

Mgr. Oto Pospíšil
AQUA ENVIRO, s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno
tel.: 541 634 258, fax: 549 273 224, GSM: 776 600 852, e-mail: aqua@aquaenviro.cz
Ing. Libor Michele
AQUA ENVIRO, s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno
tel.: 541 634 258, fax: 549 273 224, GSM: 603 155 904, e-mail: aqua@aquaenviro.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………
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Příloha č. 1
Rozptylová studie č. 131/04/RS/02
Posouzení vlivu provozu Sběrného naftového střediska Břeclav – Poštorná na
imisní zátěž suspendovanými částicemi ve frakci PM10
E-expert, spol. s.r.o., Ostrava
(příloha je součástí pouze tištěné verze posudku)

Příloha č. 2

Vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených samosprávných územních
celků a veřejnosti k dokumentaci

Příloha č. 3

3.1. Umístění záměru – Širší vztahy
3.2. Fotodokumentace

Příloha č. 4

Doklad o autorizaci zpracovatele posudku

