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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

2.3

název:

Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a
více.

sloupec:

A

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany (POPD) navazuje na schválené POPD lomu
Vršany - Šverma postup v dobývacím prostoru Holešice k energetickému koridoru. Povolení
hornické činnosti pro lom Vršany - Šverma bylo vydáno rozhodnutím Obvodního báňského
úřadu v Mostě (OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod zn.399/02.
Postup lomu Vršany lze rozdělit na dvě územní fáze. V první fázi, tj. do roku 2032, postupuje
lom severním směrem a přibližuje se postupu schválenému OBÚ v Mostě.
-

fáze těžby bude započata v roce 2012, kdy báňskou technologií je nutné provést v
předstihu přípravu území v prostoru Slatinické výsypky pro položení nadzemních i
podzemních inženýrských sítí do nové trasy. Nová trasa koridoru bude částečně za
hranou konečného prvního skrývkového řezu, částečně i přímo na pláni tohoto nově
vybudovaného řezu. Je předpoklad, že báňská příprava území bude probíhat cca do
roku 2022. Od roku 2023 bude následně zahájena těžba skrývkových řezů a od roku
2029 těžba uhelných řezů, a to až do roku 2032.

-

fáze těžby po roce 2032 by dále pokračovala v prostoru energetického koridoru, a to
na základě nového plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany do vyuhlení (tj.
cca do roku 2052). Těžba skrývky a uhlí v tomto období by probíhala především v DP
Slatinice a Vršany.

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice (tj.
cca do roku 2032) a následné POPD do vyuhlení ložiska zajišťuje kontinuální těžbu hnědého
uhlí v předpokládané výši cca 7 000 kt/rok po celou dobu životnosti. V následující tabulce
jsou uvedeny předpokládané těžební výkony lomu (uhlí, skrývka) v jednotlivých obdobích.
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LOM VRŠANY
ÚZEMNÍ
FÁZE

OBDOBÍ

SKRÝVKA
(tis.m3)

UHLÍ (tis.t)

TĚŽENÉ HMOTY
(tis.m3)

2012

11 700

9 150

18 200

2013 - 2017

57 000

35 000

82 000

2018 - 2023

59 550

43 000

90 300

2024 - 2028

44 500

35 000

69 500

2029 - 2032

34 400

28 000

54 400

I.

2012 - 2032

207 150

150 150

314 400

II.

2033 - cca 2052

117 150

143 350

219 540

I. + II.

CELKEM

324 300

293 500

533 940

I.

Celkové vytěžitelné zásoby lomu Vršany od roku 2012 do vyuhlení jsou uvedeny v tabulce
lom Vršany
Ad ( % )

Qir (MJ.kg-1)

Sm (g.MJ-1)

Wtr (%)

zásoby uhlí (v tis. t)

38,13

10,96

0,695

28,10

293 500

Vysvětlivky:
Ad

obsah popela v sušině

Q ir

výhřevnost v původním stavu

Sm

měrná sirnatost

Wtr

obsah vody v původním stavu

3.
Kraj:

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Ústecký

Obec: Most, Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň
Katastrální území: Bylany u Mostu, Ervěnice, Holešice, Hořany, Malé Březno, Slatinice u
Mostu, Třebušice, Kyjice, Nové Sedlo nad Bílinou, Strupčice, Vrskmaň, Čepirohy

4.

Obchodní firma oznamovatele

Vršanská uhelná a.s.
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IČ oznamovatele

28678010

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

V. Řezáče 315
434 67 MOST

oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Vladimír ROUČEK
Vršanská uhelná a.s.
V. Řezáče 315
MOST
434 67
tel. + 420 47 620 2511
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POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná Ing. Hanou Lorencovou, Ph.D. držitelkou autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí, č. j. 17352/2697/OHRV/93.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení

Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

2.3

název:

Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a
více.

sloupec:

A

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. Kapacita záměru
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany (POPD) navazuje na schválené POPD lomu
Vršany - Šverma postup v dobývacím prostoru Holešice k energetickému koridoru. Povolení
hornické činnosti pro lom Vršany - Šverma bylo vydáno rozhodnutím Obvodního báňského
úřadu v Mostě (OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod zn.399/02.
Postup lomu Vršany lze rozdělit na dvě územní fáze. V první fázi, tj. do roku 2032, postupuje
lom severním směrem a přibližuje se postupu schválenému OBÚ v Mostě.
fáze těžby bude započata v roce 2012, kdy báňskou technologií je nutné provést v předstihu
přípravu území v prostoru Slatinické výsypky pro položení nadzemních i podzemních
inženýrských sítí do nové trasy. Nová trasa koridoru bude částečně za hranou konečného
prvního skrývkového řezu, částečně i přímo na pláni tohoto nově vybudovaného řezu. Je
předpoklad, že báňská příprava území bude probíhat cca do roku 2022. Od roku 2023 bude
následně zahájena těžba skrývkových řezů a od roku 2029 těžba uhelných řezů, a to až do
roku 2032.
fáze těžby po roce 2032 by dále pokračovala v prostoru energetického koridoru, a to na
základě nového plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany do vyuhlení (tj. cca do roku
2052). Těžba skrývky a uhlí v tomto období by probíhala především v DP Slatinice a Vršany.
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice (tj.
cca do roku 2032) a následné POPD do vyuhlení ložiska zajišťuje kontinuální těžbu hnědého
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uhlí v předpokládané výši cca 7 000 kt/rok po celou dobu životnosti. V následující tabulce
jsou uvedeny předpokládané těžební výkony lomu (uhlí, skrývka) v jednotlivých obdobích.

LOM VRŠANY
ÚZEMNÍ
FÁZE

OBDOBÍ

SKRÝVKA
(tis.m3)

UHLÍ (tis.t)

TĚŽENÉ HMOTY
(tis.m3)

2012

11 700

9 150

18 200

2013 - 2017

57 000

35 000

82 000

2018 - 2023

59 550

43 000

90 300

2024 - 2028

44 500

35 000

69 500

2029 - 2032

34 400

28 000

54 400

I.

2012 - 2032

207 150

150 150

314 400

II.

2033 - cca 2052

117 150

143 350

219 540

I. + II.

CELKEM

324 300

293 500

533 940

I.

Celkové vytěžitelné zásoby lomu Vršany od roku 2012 do vyuhlení jsou uvedeny v tabulce
lom Vršany
Ad ( % )

Qir (MJ.kg-1)

Sm (g.MJ-1)

Wtr (%)

zásoby uhlí (v tis. t)

38,13

10,96

0,695

28,10

293 500

Vysvětlivky:
Ad

obsah popela v sušině

Q ir

výhřevnost v původním stavu

Sm

měrná sirnatost

Wtr

obsah vody v původním stavu

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Ústecký

Obec: Most, Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň
Katastrální území: Bylany u Mostu, Ervěnice, Holešice, Hořany, Malé Březno, Slatinice u
Mostu, Třebušice, Kyjice, Nové Sedlo nad Bílinou, Strupčice, Vrskmaň, Čepirohy
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr navazuje na schválené POPD lomu Vršany - Šverma v postupu k energetickému
koridoru, projednávané v roce 2001. Podstatou předkládaného záměru je pokračování
současné těžby hnědého uhlí v zájmovém území, pro zásobování nízko sirnatým uhlím
dlouhodobým smluvním odběratelům.
Realizace předkládaného záměru - tj. těžba skrývky a uhlí včetně zakládání - bude probíhat
na ploše cca 24,9 km2. Z toho nově na území o velikosti celého záměru 4,7 km2. I toto území
bylo již v minulosti z větší části zasaženo povrchovou a hlubinnou těžbou. Připravovaná
těžební činnost bude realizována ve správním území čtyř obcí. V případě Malého Března,
Strupčic a Vrskmaně bude docházet ke vzdalování hornické činnosti od těchto sídel. V
případě města Mostu dojde k postupnému přiblížení hornické činnosti nejsvrchnějšími
skrývkovými řezy v prostoru Slatinické výsypky k jeho okraji.
Území budoucí těžby lomu Vršany vyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ze stávajícího
Hořanského koridoru do nové trasy. Přeložky inženýrských sítí (produktovodů včetně
doprovodných kabelů), VN elektrických vedení a komunikace (silnice II/255) budou
realizovány v prostoru stávající Slatinické výsypky, a to:
-

produktovody včetně doprovodných kabelů na (v předstihu vybudované) plošině
konečného 1. skrývkového řezu lomu Vršany,

-

elektrické vedení VN a silnice II/255 paralelně s konečnou hranou lomu Vršany, v
prostoru záměrem nezasaženém těžbou.

Trasy jednotlivých přeložek zohledňují konečnou hranu lomu Vršany. K narušení prostoru
Hořanského koridoru dojde přibližně v roce 2022. Předpokládaný termín zahájení projektové
přípravy jednotlivých staveb přeložek sítí je 2012 - 2017 a realizace projektů přeložek v
letech 2014 - 2021.
Záměr pokračování těžby a záměr přeložek inženýrských sítí bude projednáván v procesu
EIA samostatně. Projektová příprava obou záměrů je vedena v přímé provázanosti. Podle
přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění
pozdějších předpisů, je záměr Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012
se vstupem do DP Slatinice zařazen do KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení),
do bodu 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. Příslušným
úřadem pro provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí ČR.
V rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí bude v předkládaném záměru hornické
činnosti zahrnuta činnost těžebních řezů, zakládání výsypkových etáží, ale i oblast
rekultivační činnosti.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Podél Krušných hor vzniklo v dávné minulosti rozsáhlé ložisko hnědého uhlí s celou řadou
lokálních pánví, které je souhrnně označováno jako Severočeská hnědouhelná pánev. Těžba
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mělkých poloh hnědého uhlí okolo měst Mostu a Chomutova započala již v 16. století a
postupem času byla většina území pánve narušena zejména hlubinnou činností. Jako
začátek rozsáhlého povrchového dobývání lze označit počátek dvacátých let minulého
století. Intenzivní rozvoj povrchové těžby nastal na počátku čtyřicátých let minulého století,
kdy potřeby německého válečného průmyslu rozvinuly výrobu chemického zpracování uhlí
pro výrobu pohonných hmot a mazadel. V té době bylo využíváno uhlí z lomu Obránců míru,
lomu Jan Šverma a později i lomu Československé armády (ČSA).
Lomy ČSA, Jan Šverma a v 70 - 80. letech minulého století i lom Vršany a lom Most
sehrávaly významnou roli ve strategických záměrech palivo energetického systému minulého
období vzhledem ke svému situování, moderní a výkonné technologii, množství a kvalitě
uhelných zásob a z technicko-ekonomického pohledu i schopnosti těžit veškeré zbytkové
uhelné zásoby v centrální mostecké oblasti severočeské hnědouhelné pánve.
Těžební postupy byly vždy ovlivněny především situováním ložiska, kvalitou suroviny,
mocností nadloží, geomechanickými vlastnostmi nadloží, příkryvným poměrem a v
současnosti i ustálenou poptávkou po hnědém uhlí. Umístění povrchových hnědouhelných
lomů a směr jejich postupů je tedy historicky dán geologickými úložními poměry ložiska
hnědého uhlí.
Předkládaný záměr pokračování hornické činnosti v prostoru energetického koridoru
inženýrských sítí a Slatinické výsypky umožní společnosti Vršanská uhelná a.s. plynule
pokračovat v těžbě hnědého uhlí.
Obě územní fáze jsou vypracovány se záměrem zajistit pravidelné dodávky nízkosirnatého
uhlí cca po dobu 40 let ve výši cca 7 000 kt/rok.
Zájmové území těžby lomu Vršany v období let 2012 až 2032 a 2033 až cca 2052 není nijak
územně omezeno či znepřístupněno. Těžba je realizována v rámci tzv. „Územních
ekologických limitů těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi",
vyhlášených usnesením vlády ČR č. 444/91 dne 30. 10. 1991.
Postup skrývkových řezů je z větší části veden v území, kde již v minulosti byla realizována
těžba povrchovým lomem Šmeral a hlubinným dolem Washington.
Variantní řešení
Báňská činnost je provozována na lomu Vršany v dobývacích prostorech DP Holešice, DP
Okořín, DP Vršany a v budoucnu v DP Slatinice. Situováním dobývacích prostorů je
jednoznačně stanovena lokalizace těžby ložiska hnědého uhlí. Z pohledu situování záměru
neexistuje variantní řešení.
Jak již bylo uvedeno v předchozí části této dokumentace, další postup lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice má přímou provázanost na probíhající těžbu lomu Vršany.
Touto skutečností jsou předurčeny báňské postupy a způsob technického řešení těžby a
nebyly tedy předmětem variantního řešení.
Variantně bylo v dokumentaci oznámení řešeno zahlazení následků hornické činnosti v
hodnoceném území.
Jednalo se o následující varianty, které jsou podrobně řešeny v:
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-

Souhrnném plánu sanací a rekultivací lomu Vršany - Šverma těžba v Hořanském
koridoru

-

Souhrnném plánu sanací a rekultivací lomu Vršany - Šverma- těžba v koridoru
varianta s mokřadem

Variantní řešení je uvedeno v kapitole B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní
úpravy a zásahy do krajiny) dokumentace a závěry zjišťovacího řízení, týkající se variantního
řešení jsou také popsány v části E. Porovnání variant řešení záměru dokumentace.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Záměrem je pokračování těžby hnědého uhlí v prostoru Hořanského energetického koridoru
a Slatinické výsypky.
Plánovaná hornická činnost bude realizována v dobývacích prostorech DP Holešice, DP
Vršany, DP Okořín a DP Slatinice. Jedná se o zajištění dobývání, přepravu a zakládání
vytěžených skrývkových zemin, hornin a výklizu a zajištění dobývání, přepravu a úpravu
vydobyté uhelné substance.
Pro předkládaný záměr byla, ve smyslu § 10 zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění a
vyhlášky č. 104/1988 Sb. v platném znění, vypracována projektová dokumentace „Plán
otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice". Báňské
záměry navazují na již schválené POPD lomu Vršany - Šverma v postupu k energetickému
koridoru. Povolení hornické činnosti pro lom Vršany - Šverma bylo vydáno rozhodnutím
Obvodního báňského úřadu v Mostě dne 20. 2. 2002 pod zn. 399/02. Následně prováděné
postupy skrývkových a uhelných řezů a výsypkových etáží budou plynulým pokračováním
předchozího postupu k energetickému koridoru. Současně budou realizovány technické a
biologické rekultivace uvolněných ploch po těžbě.
Vrtné práce - podrobný průzkum
Před schválením POPD Vršany, tj. do konce roku 2011, se plánuje v prostoru energetického
koridoru intenzivní vrtný průzkum. Území zasahuje i oblast bývalého hlubinného dobývání
dolu Washington. Bude odvrtáno cca 150 vrtů, což představuje cca 15 000 bm. Samotné
vrtné práce však budou částečně omezeny ochrannými pásmy jednotlivých produktovodů a
linkami elektrického vedení.
Zpřesňující vrtný průzkum bude realizován po přeložce energetického koridoru na
uvolněném prostoru. V té době se upřesní i vývoj syngenetického výmolu tj. bezeslojového
pásma. Lze předpokládat, že v letech 2012 až 2020 bude potřeba odvrtat ročně cca 10 vrtů,
což představuje ročně cca 1 000 bm.
Dobývací metody
Dobývání výhradního ložiska, které je vyvinuto ve čtyřech uhelných slojích, je řešeno
lomovým způsobem se čtyřmi rýpadly. Tři rýpadla v nepřetržitém provozu a jedno rýpadlo v
denní době od 6:00 do 22:00 hod. Počet a typy dobývacích strojů se mění jen minimálně a
po celou dobu platnosti POPD zůstává prakticky konstantní.
Na 0. a 1. skrývkovém řezu v letech 2012 až 2025, je nasazeno rýpadlo K 800 v součinnosti
s kolejovou dopravou o rozchodu 1435 mm. Rýpadlo bude těžit převážně zeminy bývalé
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vnější výsypky Slatinice. Jako jediné bude provozováno pouze v denní době. Na 2. a 3.
skrývkovém řezu těží v letech 2012 až 2032 rýpadlo typu KU 800 dvou až třířezovou
technologií dobývání na dálkovou pásovou dopravu (DPD) š. 1800 mm. Na 4., 5. a 5a.
uhelném řezu těží v období od 2012 až do vyuhlení dvě rýpadla KU 300 převážně uhelnou
sloj jedno až dvouřezovou technologií dobývání na DPD š. 1200 mm. S ohledem na
proměnlivé horizontální uložení jednotlivých uhelných lávek se uhlí vyskytuje na všech
řezech s výjimkou 0. a 1. skrývkového řezu.
Používání víceřezové technologie (hlavně u rýpadla KU 800) je dáno báňsko-geologickými
podmínkami a technologickými parametry nasazené technologie.
Těžené hmoty jsou pomocí DPD přepravovány k rozdělovacím stanicím. Od rozdělovacích
stanic je uhlí dopravováno dvěma linkami DPD š. 1200 mm ke zpracování. Skrývka je
dopravována k zakládacím strojům nasazeným na vnitřní výsypce Vršany - Šverma. Odkliz
je zakládán na dvou, v době platnosti POPD již propojených vnitřních výsypkách Vršany a
Šverma zakladači - pásovým ZP 6600 a pásovým vozem zakládacím PVZ 2500. Do roku
2025 i kolejovým zakladačem ZD 2100.
ZP 6600 postupuje na výsypce Vršany severním směrem k otočnému bodu Šverma do roku
2032 na horizontu +212 - 188 m n.m.
Následný postup pásového zakladače ZP 6600 je již jen vějířovito - paralelní a kopíruje
postup uhelného lomu.

Realizace záměru - báňské řešení - otvírka, příprava a dobývání
Postup lomu Vršany lze tedy rozdělit na 2 charakteristické územní fáze.

POSTUP LOMU VRŠANY DO HRANIC I. FÁZE - ROKY 2012 - 2032
V
tomto období lom Vršany postupuje severním směrem a navazuje na postup lomu,
který je schválený OBÚ v rámci stávajícího POPD k energetickému koridoru. Plošně budou
téměř maximální hranice I. fáze dosaženy 0. a 1. řezem již okolo roku 2013. Zájmové území
I. fáze je omezeno hranicemi dobývacích prostorů, bočními svahy vyuhleného otočného
bodu bývalého lomu Jan Šverma a navrženými hranicemi čelních svahů I. fáze.
V západní části lomu (prostor vnitřní výsypky Šverma a Vršany) respektuje hornická činnost
již zmíněnou závaznou linii těžeb dle vládního usnesení č. 444/1991 ze dne 31. 10. 1991 a
ochranná pásma (hygienické ochrany) obcí Strupčice a Vrskmaň. Ve východní a severní
části lomu (stávající lom Vršany - Šverma a výsypka Slatinice) bude pokračovat těžba v
území, kde již byla nebo bude v cca roce 2025 ukončena těžba zúrodnitelných zemin a
deponovaných spraší tzv. odlehčovacím řezem a tím skončena i zemědělská činnost v
předpolí lomu.

DOBÝVACÍ STRANA
K 800 -1. skrývkový řez (l.řez - těžba v letech 2012 - 2025)
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Od roku 2012 rýpadlo odtěží cca 8,5 mil. m3 zemin v cca 100 metrovém záběru do
projektovaných hranic a vytvoří potřebný prostor pro přeložky potrubních sítí. Bez dalšího
vlivu na průběh prací na přeložkách inženýrských sítí pokračuje rýpadlo v další fázi, kdy
dotěží do roku 2025 celý 1. skrývkový řez, tj. odtěží zeminy staré výsypky Slatinice nad
úrovní stávajícího terénu. Rýpadlo v letech 2012 - 2025 vytěží celkem 22,25 mil. m3 zemin.
V uvedeném období rypadlo svým postupem dosáhne téměř konečných hranic a od tohoto
okamžiku se bude technologie při vytváření závěrných svahů pouze vzdalovat.
KU 800 -1. a 2. skrývkový řez
Rýpadlo bude střídavě nasazeno na 1. a 2. skrývkovém řezu, kde bude plynule těžit výškový
a hloubkový řez, kterým uvolňuje uhelné zásoby na lomu Vršany. Postup bude paralelní
směrem k severu a vějířovitý směrem k východu s postupným vytáčením pásových
dopravníků směrem k severovýchodu. Postupně se navyšuje množství uhlí těžené na obou
skrývkových řezech. Stávající hranice energetickému koridoru rýpadlo překročí cca v roce
2023.
KU 300 -1. uhelný řez (3. řez)
Rýpadlo KU 300 bude těžit plynule 2. uhelnou sloj na 3. řezu postupně severním směrem.
Od roku 2013 se začne měnit paralelní postup dosud realizovaný v celé délce porubní fronty
v postup kombinovaný - v západní části vějířovitý a ve východní nadále paralelní. Rýpadlo
bude kopírovat postup skrývkových řezů. Vytáčení porubní fronty řezu se bude realizovat z
důvodu co možno nejmenšího prostorového záběru při překonávání
bezeslojového syngenetického výmolu. Tato anomálie prochází šikmo z východní strany
lomu k severní v celé délce porubní fronty. Stávající hranice energetickému koridoru rýpadlo
překročí cca na přelomu let 2028 a 2029.
KU 300 - 2. a 3. uhelný řez (4., 4a. řez)
Rýpadlo, těžící 3. a 4. uhelnou sloj na podloží, začne od roku 2011, po propojení řezu s
posledními řezy bývalého lomu J. Šverma, uvolňovat území pro postup výsypky Vršany
směrem k výsypce Šverma tak, aby v následujících letech došlo k jejich propojení. Těžené
řezy 4. a 4a. budou kopírovat postup 3. řezu tj. v západní části vějířovitý postup a ve
východní části paralelní postup severním směrem. Stávající hranice energetického koridoru
rýpadlo překročí cca v roce 2029.
Lopatové rypadlo a kolová technologie (zčišťovací řez)
Lopatové rypadlo ve spojení s nákladními automobily bude cca v letech 2023 - 2028 na ranní
směně zajišťovat zčištění hlavy 1.skrývkového řezu od zbytků původních inženýrských sítí
Hořanského koridoru (betonové patky, stavební objekty aj.), materiály budou separátně
ukládány do tělesa vnitřní výsypky v prostoru otočného bodu lomu Jan Šverma.

ZAKLÁDACÍ STRANA
Výsypka Šverma - ZD 2100
Pro realizaci záměru těžby Slatinické výsypky bude kolejový zakladač ZD 2100 v provozu v
letech 2012 - 2025.

15

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice

Výsypka Vršany - ZP 6600 a PVZ 2500
Zakladač ZP 6600 bude pokračovat v zakládání dovrchní a úpadní etáže a vytvářet tak 1. a
2. výsypkovou etáž, které již navazují na etáže výsypky Šverma. V letech 2029 - 2032 se
postup na výsypce soustředí na zakládání jednak v bývalém otočném bodě Šverma z 1.
výsypkové etáže úpadně a dovrchně a jednak z 1. výsypkové etáže výsypky Vršany opět
úpadně a dovrchně. Svým postupem bude v počátečním období PVZ 2500 postupně
zasypávat již nefunkční jímky HČS Vršany a vytvářet předvýsypku z důvodu zajištění stability
výsypkového tělesa.
POSTUP LOMU VRŠANY II. FÁZE - ROKY 2033 - 2052
Postup lomu je vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
odtěžováním stávající výsypky Slatinice. Postup lomu je v severní části omezen hranicí
dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem skrývkových řezů lomu
se zřetelem na maximální vytěžení uhelné sloje při propojování uhelných řezů do řezů
bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje.
DOBÝVACÍSTRANA
KU 800 - 2. a 3. skrývkový řez (2. a 3. řez)
Rýpadlo cca od roku 2033 plynule pokračuje v navrženém způsobu otvírky lomu Vršany při
vstupu do II. fáze rozvoje lomu.
Kombinací paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů odkrývá rýpadlo uhelné
zásoby v celé porubní délce ve směru jih - sever. Těžba skrývky probíhá stále na pásové
dopravníky š. 1800 mm. Řezy jsou těženy stejně jako v I. fázi tj. výškovým a hloubkovým
způsobem.
Přibližně v roce 2044 ukončí rýpadlo těžbu obou skrývkových řezů a rýpadlo bude vyřazeno
z provozu.

Těžba uhlí
KU 300 -1., 2., a 3. uhelný řez (4., 5. a 5a. řez)
V letech 2033 - 2052 2 rýpadla KU 300 na 1., 2. a 3. uhelném řezu (4., 5. a 5a. řez) již
plynule postupují za skrývkovými řezy. Postup je opět kombinací paralelního postupu a
postupu vějířovitého. Tento postup si vyžádala odlišná kvalita uhlí v severní a jižní části
lomu. Kombinací postupů v obou částech lomu se optimalizují dodávky s pohledu
výhřevnosti uhlí pro odběratele.
Přibližně od roku 2044 se těžba uhlí soustředí již jen na dotěžení uhelných řezů do
konečných východních a jižních hranic, na těžbu uhlí pod dálkovou pásovou dopravou a
přetěžení skládky uhlí. Rýpadla na uhelných řezech překonávají částečně i bezeslojové
pásmo syngenetického výmolu. Kvalita uhlí tak, jak sloje vykliňují k výchozu uhelné pánve,
se zhoršuje a homogenizace na uhelné skládce bude nezbytná. V předpokládaném roce
2052 končí provoz obou uhelných rýpadel.
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ZAKLÁDACÍ STRANA
Výsypka Vršany - ZP 6600
K dispozici budou dva zakladače ZP 6600, které budou střídavě v provozu tak, jak budou v
provozu linky DPD š. 1800 mm od rýpadla KU 800 na 2. nebo 3. skrývkovém řezu. V
následném období se vnitřní výsypka Vršany vytáčí především vějířovitě za uhelnými řezy a
postupně vytváří konečný tvar výsypky pro následnou rekultivaci. Zakladač ZP 6600 zakládá
úpadně a dovrchně již jen z 1. výsypkové etáže. Provoz zakladače bude ukončen cca v roce
2044 s ukončením provozu rýpadla KU 800.
Výsypka Vršany - PVZ 2500
Vytěženým množstvím výklizů z meziloží uhelných slojí rýpadly KU 300 bude zakládací stroj
zasypávat staré jímky po postupně přesouvající se HČS a vytvářet předvýsypku v prostoru
po vytěžené 4. uhelné sloji. Plánovaný postup bude ukončen cca v letech 2045 až 2052, kdy
PVZ 2500 dotvaruje výsypkovou etáž po zakladači ZP 6600 a vytvoří tak konečný tvar
zbytkové jámy lomu Vršany.

STAVY ZÁSOB TĚŽENÉHO UHLÍ
K jednotlivým plánovaným stavům postupů lomu Vršany byly spočítány následující zásoby
členěné podle připravenosti k dobývání v jednotlivých letech k 31. 12. příslušného roku.
I. Územní fáze

II. Územní fáze

Zásoby
2011

2032

2038

2044

2052

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

Uvolněné

16 300

43 200

45 300

54 000

0

Vázané

4 200

14 400

12 000

8 700

0

Dobyvatelné

12 100

28 800

33 300

45 300

0

Plánované změny zásob
Úbytek zásob v dotčených částech ložisek se předpokládá pouze těžbou, případně
převodem zásob a jejich odpisem. V zájmovém území se uskutečnil jediný odpis uhelných
zásob v DP Slatinice ve výši 97 906 t na základě Rozhodnutí KHZ č. 4 ze dne 9. 11. 1987.
Stávající dosahovaná výrubnost na ložisku DP Vršany je cca 99%, na ložisku DP Holešice je
cca 98%. Stejná výrubnost se předpokládá i pro období POPD lomu Vršany od roku 2012.
Těžební ztráty se budou pohybovat kolem 1,5 až 2%. Předpokládaná těžba uhlí je uvedena v
následující tabulce:
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I. územní fáze

II. územní

I. + II.

fáze
těžba uhlí

celkem

2012

2013 2017

2018 2023

2024 2028

2029 2032

2033 - 2052

celkem

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

( tis. t )

9 150

35 000

43 000

35 000

28 000

143 350

293 500

ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ UHLÍ
K úpravě je dodáváno těžené uhlí určené pro homogenizaci a drcení. Úprava uhlí je
realizována za pomoci dvou homogenizačních skládek a Nakládací stanice Hrabák.
Výsledná produkce, při hrubé těžbě 7,0 Mt/rok, se po úpravě předpokládá ve výši 7,0 Mt/rok.
Produkci úpravy představují pouze průmyslové a topné směsi.

ZAKLÁDÁNÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ
Vedlejšími energetickými produkty (VEP) jsou označovány certifikované směsi pevných
produktů po spalování uhlí. Aby nebylo zatěžováno životní prostředí v regiónech, kde jsou v
provozu energetické zdroje, spalující uhlí z lomu Vršany tím, že by se musely vytvářet nová
úložiště pro tyto pevné produkty, jsou uzavřeny mezi dodavatelem uhlí a odběrateli
(elektrárny a teplárny) smlouvy o využívání certifikovaných vedlejších energetických
produktů ve výsypných prostorech Vršanské uhelné a.s.
Na aglomerované směsi vedlejších energetických produktů, vzniklých po spalování
mosteckého hnědého uhlí a záměsové vody byly vydány jednotlivým výrobcům certifikáty
popřípadě stavební technická osvědčení na výrobky, jimiž autorizovaná osoba osvědčuje, že
na základě technických vlastností výrobku vyhodnotila jeho vhodnost pro určené použití ve
stavbách a vhodnost ve vztahu k základním požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Výrobky je proto možné využívat ve všech etážích vnitřních
výsypek lomu Vršany separátně nebo ve směsi se skrývkou, případně je využít do násypů a
zásypů v rámci zahlazování důsledků po hornické činnosti. Vedlejší energetické produkty, v
celkové roční produkci 1,8 - 2,1 mil. m3, budou zakládány do etáží vnitřní výsypky Šverma s
využitím kolejové dopravy. Po ukončení kolejového provozu je uvažováno s využíváním
certifikovaných směsí ve vnitřní výsypce Vršany sesypem na DPD š. 1800 mm. K tomu účelu
bude rekonstruováno stávající překladiště u montážního místa Vršany.
PEVNÉ POLOHY - ZPŮSOB LIKVIDACE
Většina hmot je rozpojována a nakládána přímo kolesovými rýpadly. Pevné polohy se
vyskytují především na 2. a 3. skrývkovém řezu. Ke snížení kusovitosti a ochraně DPD š.
1800 mm jsou nasazeny drtiče skrývky.
Materiály netěžitelné velkostroji - tj. pevné polohy (šedohnědé jílovce až šedé jíly,
pelosideritické čočky a proplástky do mocnosti až 30 cm) - jsou a budou na lomu Vršany
likvidovány tzv. separátní technologií. V případě malé mocnosti nebo snadné rozpojitelnosti
18
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je využívána pomocná mechanizace (buldozery s rozrývačem) k vyhrnutí z řezu rýpadla.
Pevné, kvádrující jíly a jílovce jsou rozrušovány nátřasnou střelbou v předstihu před
samotnou těžbou rýpadly (cca 0,5 roku), v případě vyhrnutých bloků je realizováno
sekundární rozpojení (bourací kladivo na hydraulickém rypadle). Trhací práce budou i nadále
prováděny podle schválených technologických postupů a generálního projektu odstřelu.
Povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu pro lom Vršany vydalo OBÚ v Mostě firmě
Gelamon s.r.o.
Uvedené materiály jsou následně těženy cyklickou technologií (lopatová rypadla a nakladače
s automobilovou dopravou) a odváženy na vnitřní výsypku.
DOPROVODNÉ SUROVINY
V postupu lomu Vršany se nevyskytují žádné zásoby jiných vyhrazených nerostů, u kterých
by došlo k jejich ohrožení, případně by vyžadovaly ochranná opatření. Při postupu lomu
Vršany v severní části DP Holešice bude těžba uhlí probíhat v území bývalého hlubinného
dobývání. V první polovině 20. století byly v provozu hlubinné doly Washington, Saxonia I. a
Robert I. Postup lomu přes tuto oblast bude probíhat cca v letech 2028 - 2040. Množství
vypočtených zásob uhlí bylo na základě známých písemných a mapových podkladů o
způsobu a metodách dobývání redukováno o 50%, což představuje snížení uhelných zásob
o 6,6 mil. tun uhlí.
Mimo těžbu uhlí se v 1. fázi odtěží a následně redeponuje na výsypce Šverma stávající
deponie sprašových zemin na Slatinické výsypce. Od roku 2024, kdy začne těžba
skrývkových zemin rýpadlem KU800 v prostoru koridoru, se vyskytují sprašové zeminy a
ornice v postupu 2. skrývkového řezu.
3

ROK

MNOŽSTVÍ VYTĚŽENÝCH SPRAŠOVÝCH ZEMIN ( m )

2013

1 000 000

2024 - 2032

530 000

Při postupu lomu Vršany v 1. fázi, tj. do roku 2032, je mezi 1. a 2. uhelnou slojí nadložního
souvrství vyvinut mocný a rozsáhlý komplex nepravidelných písčitých poloh, oddělených
polohami písčitých jílů, jílovců a jílů. Pro provozní využití těžených písků, případně jejich
komerčního využití, budou tyto písky deponovány na etážích vnitřních výsypek Vršany a
Šverma pomocí technologie TC 2 nasazené na 1. a 2. skrývkovém řezu.
SANACE A REKULTIVACE TĚŽBOU DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Celková koncepce řešení krajinného systému v rámci řešení Souhrnného plánu sanací a
rekultivací lomu Vršany - Šverma - těžba v Hořanském koridoru (SPSaR) a Souhrnného
plánu sanací a rekultivací lomu Vršany-Šverma - těžba v koridoru - varianta s mokřadem,
které byly vypracovány Báňskými projekty Teplice a.s. v 08/2008 a v 09/2008. V 11/2009
byla na základě výsledků zjišťovacího řízení zpracována aktualizace SPSaR - „Mokrá
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varianta". Při zpracování aktualizovaného řešení byly akceptovány připomínky ze
zjišťovacího řízení i připomínky a podněty vzešlé z hodnocení zpracovaných na základě
požadavků zjišťovacího řízení. Řešení sanací a rekultivací vychází z kulturně-historického a
sociálně-ekonomického vývoje zájmového území. Řešení zohledňuje rovněž aktuální
požadavky na vytváření přírodě blízkých společenstev v rámci územních systémů ekologické
stability, které mají zvláště v zemědělské krajině mimořádný ekologický význam. Prostorové
členění jednotlivých druhů rekultivací (zemědělská, lesní, vodní, ostatní) se řídí zásadou
účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému tím, že sdružuje plochy pro
obhospodařování do větších celků a zároveň umožňuje propojení ekologicky stabilnějších
lesních porostů do souvislých pásů.
Navrhované sanace a rekultivace jsou rozpracovány v rozsahu projektové varianty
v dokumentaci v kapitole B.III.5. Doplňující údaje např. významné terénní úpravy a zásahy
do krajiny a dále v kapitole E. Porovnání variant řešení záměru .

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

1. 1. 2012

Termín ukončení:

I. územní fáze 31. 12. 2032 - tj. vydobytí pouze části zásob hnědého
uhlí (období, které představuje uvažovaný záměr)
II. územní fáze do doby vyuhlení cca do roku 2052

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pokračováním těžby hnědého uhlí v dané lokalitě nebude přímo dotčen žádný sídelní útvar.
Těžba na lomu Vršany postupuje v první územní fázi severním směrem, kdy v předpolí lomu
není situována žádná obec. Vzdálenost obcí Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň od činného
lomu se bude zvětšovat.
Ve druhé územní fázi postupuje těžba v území Hořanského koridoru inženýrských sítí a
pokračuje postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s částečným odtěžením
stávající výsypky Slatinice. V této etapě bude provoz lomu Vršany postupovat směrem k
městu Most.
Dotčeným územně samosprávným celkem je ve smyslu §3 písmeno d) zákona č. 100/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů, územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň
zčásti tvoří dotčené území. V případě předloženého záměru je jím:
-

Ústecký kraj
Město Most
Obec Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
Stanovisko z procesu posouzení vlivů provedení záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání
lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice bude jedním z dokladů pro vydání:
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-

rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě - Povolení hornické činnosti dle §10
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a státní báňské správě ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1988Sb., o racionálním využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti
prováděné hornickým způsobem

-

rozhodnutí pro územní a stavební řízení sanačních a rekultivačních prací v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (zejména s §§
76, 80, 92, 96, 103 a 109), vydávaných příslušnými úřady v Mostě, Jirkově a
Chomutově

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
V dokumentaci oznámení záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice bylo podrobně rozpracováno variantní řešení zahlazení
zbytkové jámy. Na základě posouzení všech, v úvahu přicházejících vlivů na životní prostředí
a zdraví lidí, byla doporučena jako výsledná tzv. mokrá varianta (to znamená varianta se
zaplavením zbytkové jámy). Oznámení záměru bylo podrobeno zjišťovacímu řízení. Závěr
zjišťovacího řízení ukládá oznamovateli podrobně dopracovat mokrou variantu, což je
obsahem příslušných kapitol předkládané dokumentace.
Údaje o přímých vlivech na životní prostředí a to jak údaje o vstupech, tak i výstupech jsou
vypracovány pro výslednou variantu (i když i nadále platí skutečnost uvedená v dokumentaci
oznámení záměru, že veškeré požadavky na vstupy a úroveň výstupů byly pro obě varianty
shodné).

B.II.1 Půda
Povrchová těžba hnědého uhlí je obecně činností, která je spjata s nutností záboru území po
omezenou dobu trvání těžby a následné rekultivace území. V území POPD lomu Vršany se
nacházejí pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) i pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je soupis dotčených katastrálních
území a pozemkových parcel.
Podkladem pro specifikaci pozemků, které budou předmětem vynětí je soupis dotčených
pozemků, vypracovaný pro potřeby POPD lomu Vršany (seznam vlastníků nemovitostí,
celková identifikace pozemků a budov, výpis pozemků ZPF a PUPFL).

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF
Před podáním žádosti na vydání povolení hornické činnosti Lomu Vršany je nutno zajistit
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zákona č. 231/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro důlní dílo bude vydávat Ministerstvo životního prostředí.
Podklady pro žádost jsou údaje katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření
vlastníků dotčených pozemků, výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, plán rekultivace,
předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o rozsahu záboru ZPF a PUPFL, potřebného pro
těžbu lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice.
MUS
KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

Bylany u Mostu

Ostatní

CELKEM

Počet LV Počet LV Počet LV

1

1

2

22

Počet
pozemků

Výměra /m /

BPEJ

15

364451

10100, 10600,
16000, 12001
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Hořany

1

3

4

28

528463

CELKEM

2

4

6

43

892914

10100,12210,
12112,12011 16000

Zábor půdy pro těžbu lomu Vršany po roce 2012 navazuje na již provedené odnětí ze ZPF
pozemků, které jsou v předpolí lomu Vršany. Souhlas s trvalým odnětím pro těžbu uhlí v
předpolí lomu Vršany v rámci postupu těžby po roce 2000 v k. ú. Holešice a Hořany vydalo
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny, Praha, dne 5. 12. 2000, č.j.
OEK/4160/99.

Povolení trvalého odnětí PUPFL
Návrh na zahájení řízení o povolení trvalého odnětí PUPFL dle zákona č. 289/1995 Sb. ve
znění pozdějších předpisů pro těžbu nerostů a pro stavby přeložek se podává u místně
příslušného úřadu a to opět samostatně pro důlní dílo a samostatně pro výstavbu
inženýrských sítí Hořanského koridoru. K žádosti se dokládá výpis z katastru nemovitostí,
snímek pozemkové mapy se zákresem stavby, souhlas uživatele lesních pozemků,
komplexní výpočet náhrad škod, originál geometrického plánu, údaje z lesní hospodářské
knihy nebo osnovy týkající se dotčených pozemků, výpočet poplatků za odnětí. V následující
tabulce jsou uvedeny údaje o rozsahu záboru PUPFL, potřebného pro těžbu lomu Vršany od
roku 2012 se vstupem do DP Slatinice.
MUS

Ostatní

CELKEM

Počet LV

Počet LV

Počet LV Počet pozemků Výměra /m /

0

1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Hořany

2

1

1

38000

Po vydání potřebných souhlasů před zahájením těžby na dotčených pozemcích, které jsou
součástí výše uvedených katastrálních území, bude provedeno odstranění zeleně. V
potřebném rozsahu bude, dle schváleného projektu, provedena skrývka ornice a
zúrodnitelných zemin.
Souběžně s postupem lomu jsou pozemky již nepotřebné pro hornickou činnost průběžně
uvolňovány a předávány do rekultivace. Rekultivační činnost je prováděna v souladu se
Souhrnným plánem sanací a rekultivací lomu Vršany - Šverma.
Souhrnný plán sanací a rekultivací:
-

je koncepčním plánem v oblasti zahlazování důsledků hornické činnosti s výhledem
do konce životnosti lomu,
je komplexním řešení území dotčeného hornickou činností,
jednotlivé části řeší úpravy území a územních struktur v návaznosti na plánované
využití území po ukončení těžební činnosti,
je podkladem pro plán rekultivací (generel rekultivací) zpravidla pro pětileté období,
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je podkladem pro projektovou dokumentaci jednotlivých rekultivačních akcí.

Návrh rekultivace a sanace území POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je rozpracován v dokumentaci v kapitole B.III.5. Doplňující údaje (například
významné terénní úpravy a zásahy do krajiny).

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Báňská činnost lomu Vršany bude v hodnoceném období, od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice, i nadále probíhat uvnitř schválených dobývacích prostorů, mimo chráněná území
ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesením vlády ČR ze dne 30. 10. 1991 č. 444 ke zprávě o územních ekologických
limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) byly
stanoveny závazné linie omezení těžby a výsypek. V důvodové zprávě k uvedenému
usnesení vlády jsou územní ekologické limity definovány jako nepřekročitelné hranice, za
nimiž nesmí být těžbou a energetikou přímo narušovány a likvidovány přírodní prvky, tvořící
součást územního systému ekologické stability krajiny, sídelní struktura a infrastruktura
zajišťující život v území a dále nejvýše přípustné zátěže základních složek prostředí tj. půdy,
vody a ovzduší. Plánovaná těžba lomu Vršany v létech 2012 se vstupem do DP Slatinice je v
souladu se závaznými liniemi těžby a výsypek.

OCHRANNÁ PÁSMA
Předmětné území se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a mimo hranice povodí
vodárenských toků.
Ochranná pásma hygienické ochrany lomu Vršany vůči obcím Strupčice a Vrskmaň jsou
uvedena v dokumentaci v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně
ekonomických vlivů, předkládané dokumentace.
Ochranné pilíře nejsou pro lokalitu Vršany a Šverma stanoveny.
Ve východní části hodnoceného území prochází tzv. Hořanský koridor inženýrských sítí.
Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou stanovena na základě platných předpisů např.
ochranné pásmo pro:
-

přeložky potrubí průmyslového vodovodu Nechranice (PVN) je 2,5m od vnějšího
povrchu potrubí, při osové vzdálenosti obou potrubí 2,5 m je celková šíře ochranného
pásma 9,0 m,

-

přeložky venkovních elektrických vedení
nadzemní vedení linky 110 kV je 12,0 m od krajního vodiče
nadzemní vedení linky 22 kV a 35 kV je 7,0 m od krajního vodiče umístění
vedení je navrženo tak, že ochranná pásma sousedních vedení se překrývají;
potřebná šíře koridoru silových linek je 95 - 105 m v závislosti na konfiguraci vedení v
jednotlivých částech koridoru,
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-

potrubí produktovodů je 5,0 m od povrchu krajního potrubí, trasa přeložky
produktovou nezasahuje do ochranného pásma jiného vedení,

-

horkovodu je 2,5 m od krajního potrubí na obě strany,

-

komunikaci je 15 m od osy komunikace na obě strany.

Problematika ochranných pásem inženýrských sítí je řešena s jejich vlastníky v rámci řešení
střetů zájmů (pro uvolnění předpolí) dle ustanovení §33 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

B.II.2 Voda
Zajištění zásobování pitnou vodou lomu Vršany můžeme rozčlenit do tří objektových celků.
Dodavatelem vody pro všechny objekty jsou Severočeské vodovody a kanalizace (dále
SčVK), a.s. Teplice, závod Most.
-

Objekty v areálu povrchového závodu Hrabák lomu Vršany jsou připojeny na tak
zvanou „počeradskou" větev, přívodní řad DN 110. Vyrovnávání tlakových poměrů je
zabezpečeno pomocí věžového vodojemu.

-

Areál sdruženého montážního místa Vršany je zásobován vodovodní přípojkou DN
160 z obce Vysoké Březno, která je napojena na Oblastní vodovod Přísečnice.
Vlastní rozvod pitné vody je doplněn i hydranty pro požární účely.

-

Zásobování objektů v areálu bývalého povrchového závodu Jan Šverma je
zajišťováno tak zvaným „hořanským" vodovodním řadem DN 150. Tento přívodní řád
ztratí přibližně po roce 2015 na významu z důvodu postupu lomu Vršany (I. fáze) a
postupně budou v této fázi pokračovat práce na likvidaci zbývající části povrchových
staveb, které byly z tohoto řadu zásobovány.

Dodávka vody do jednotlivých odběrových míst je podložena uzavřenými smlouvami.
Všechna odběrová místa vody jsou osazena vodoměry.
Roční spotřebované množství pitné vody pro lom Vršany dosahuje výše 62 000 m3. Většina
této vody je použita pro provoz sociálních zařízení společnosti. Dle dnešních poznatků
nebude spotřeba vody v posuzovaném období výrazně rozdílná. Lze předpokládat, že
spotřeba pitné vody bude mít klesající úroveň, odvislou od počtu zaměstnanců.
Předkládaný postup těžby lomu Vršany po roce 2012 do vyuhlení nebude vyžadovat žádné
další nároky na zásobování pitnou vodou oproti současnému stavu.

Užitková voda
Zásobování užitkovou vodou lomu Vršany je řešeno přívodem užitkové vody Slatenice DN
100 (napojení na PVN I a PVN II), kdy dodavatelem je Povodí Ohře s.p., případně odběrem
od Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice, konkrétně závodem Most. Tento
závod je svým řadem DN 500 napojen na Průmyslový vodovod Nechranice (PVN I a PVN II)
postaveném v rámci akce „Náhradních opatření za nádrž Dřínov" (NOD). PVN provozuje
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Povodí Ohře Chomutov a je jím zásobována celá komořanská a mostecká oblast užitkovou
vodou. Užitková voda je pro potřeby důlní činnosti využívána hlavně pro požární účely, na
mytí vozidel a pomocné mechanizace a dále na provoz skrápěcích zařízení pásových
dopravníků, nebo omezování vzniku primární prašnosti na provozních cestách. K tomuto
účelu je také používána důlní voda z úpravny důlních vod Vršany. Spotřeba užitkové vody je
odvislá od klimatických podmínek a pohybuje se ve výši cca 15 000 m3 za rok .
V období od roku 2012 až do roku 2032 se oproti současnému stavu další nároky na nové
zdroje pro zásobování užitkovou vodou oblasti nepředpokládají.
Požární voda
V areálu lomu Vršany je pro požární účely využíván rozvod užitkové vody a požární nádrž o
objemu 200 m3. Doplňování požární nádrže vodou je prováděno rovněž z rozvodu užitkové
vody. Pro zdolávání případných požárů v prostoru bývalého lomu Jan Šverma je využíváno
rozvodu pitné vody.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba surovin
Těžba hnědého uhlí v lomu Vršany od roku 2012 do roku 2032 navazuje na v současné době
probíhající těžbu. To znamená, že je pro potřeby provozu lomu a doprovodných činností
zaveden systém zásobování potřebnými surovinami. Mezi hlavní suroviny patří pohonné
hmoty pro provoz zemních strojů a vozový park. Spotřeba nafty byla v předchozích letech ve
výši cca 1 820 tis. litrů a v této výši je uvažována i pro hodnocené období.
Od externích dodavatelů jsou zabezpečovány materiály na podsyp provozních komunikací a
tratí. Vzhledem k nutnosti likvidace objektů bývalého povrchového závodu Šverma lze
předpokládat, že část sutí z demolic bude v případě splnění legislativních podmínek využita
pro potřeby provozu lomu.
Pro provoz těžebních strojů a mechanizace jsou dále zabezpečovány zejména náhradní díly,
oleje a maziva. Všechny uvedené a další ostatní výrobky jsou zabezpečovány průběžně, ve
vazbě na provozní požadavky.

Elektrická energie
Zásobování lomu Vršany (lokality Vršany a Šverma) elektrickou energií je prováděno z
lokální distribuční soustavy Czech Coal Services a.s. (CCServices) „Elektrizační soustavy
35kV - centrální oblast" (ES - COB). Tato soustava je tvořena systémem rozvoden 35kV,
venkovními a kabelovými sítěmi.
ES - COB je připojena na úrovni napětí 110 kV prostřednictvím dvou rozvoden 110kV
(Rozvodna R 110 kV ČSA a Rozvodna R 110 kV Líšnice) k elektrizační soustavě ČR,
konkrétně k regionální soustavě ČEZ Distribuce a.s.
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Zemní plyn
Použití zemního plynu se v lokalitách lomu Vršany nepředpokládá.

Tepelná energie
Zásobování tepelnou energií pro účely vytápění a přípravu teplé užitkové vody se nadále
předpokládá z centrálního zásobování teplem (CZT).
Pro lokalitu Vršany je přívod tepelné energie zabezpečen horkovodem z United Energy, a.s.
do výměníkové stanice povrchového areálu. Spotřeba se předpokládá konstantní po celé
období.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Pokračováním těžby hnědého uhlí v lomu Vršany nedochází k dodatečným nárokům na
vnější dopravní infrastrukturu. Těžbou uhlí za hranicemi Hořanského koridoru inženýrských
sítí bude dotčeno dopravní spojení Bylany - Komořany silnicí č. II/255. Dopravní vazby na
stávající silniční a železniční síť zůstanou zachovány. Silniční napojení lokality Vršany je na
silnici č. I/27 Most-Žatec (Plzeň), případně na silnici č. II/255. Areál bývalého povrchového
závodu Jan Šverma je napojen rovněž na silnici č. II/255 a jejím prostřednictvím na silnici č.
I/27 nebo č. I/13 Most-Chomutov. Z areálu budou před postupem těžby odstraněny
povrchové stavby bez náhrady a nebude potřeba komunikačního napojení. Narušení silnice
č. II/255 bude řešeno v souladu s dohodou o řešení střetů zájmů.
Železniční napojení lokality Vršany je vlečkou do železniční stanice Počerady, napojení
lokality lomu Jan Šverma je přes Úpravnu uhlí Komořany na železniční stanici Třebušice.
Obě lokality jsou kolejově propojeny a část dopravy bude realizována železniční a silniční
dopravou uvnitř zájmové plochy.
Doprava těžených hmot na lokalitě Vršany je zajišťována pomocí:
-

dálkové pásové dopravy šíře 1800 mm a 1200 mm

-

uhelná substance je na nakládacím zásobníku nakládána do vozů ČD, případně
WAP ok. 11 a expedována odběratelům do elektrárny Počerady nebo železniční
stanice Počerady po kolejích rozchodu 1435 mm lokotraktory.

Doprava těžených hmot na lokalitě Šverma je výhradně kolejovou dopravou, koleje o
rozchodu 1435 mm, trať je elektrifikovaná. Důlní dráhy jsou většinou dvoukolejné s
usměrněnou dopravou. Dopravny jsou vybaveny zabezpečovacími zařízeními WSSB,
traťové úseky mají autoblok. Napětí trolejí je 1 500 Vss. Soupravy se skrývkou tvoří 12 LH
vozů o obsahu 40 m3 a elektrické lokomotivy typu 26 Em, případně 27 Em. Skrývkové
zeminy jsou dopravovány na vnitřní výsypku Šverma, uhlí je směrováno do Úpravny uhlí
Komořany. Provoz na důlních drahách je veden podle platných dopravních předpisů.
Mechanizace
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Dobývací práce na skrývce a uhelném lomu a práce zakládací jsou plně mechanizovány.
Pomocnou mechanizaci zajišťuje pro Vršanskou uhelnou a.s. DTS Vrbenský, a.s. U
těžebních (zakládacích) strojů jsou využívány dozery pro úpravy pracovních plošin a zemní
práce menšího rozsahu.
Pro odvodňování řezů (etáží) jsou využívána hydraulická, lopatová rýpadla.

Inženýrské sítě
V souvislosti s plánovanými postupy těžby se nepředpokládá výstavba žádných inženýrských
sítí. Stávající inženýrské sítě v Hořanském energetickém koridoru budou přeloženy do
nových tras. Projektová příprava a realizace přeložek bude řešena odděleně od POPD
pokračování těžby lomu Vršany. Práce budou však ve všech fázích koordinovány v
návaznosti na plánované báňské postupy.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V
případě lomového dobývání jsou zařazeny uhelné lomy (ve smyslu kategorizace
zdrojů znečišťování ovzduší zákona o ochraně ovzduší) mezi střední zdroje znečišťování
ovzduší. Hlavním zdrojem tuhých znečišťujících látek - prachu jsou jednotlivé technologické
a pracovní činnosti vykonávané uvnitř i vně lomu.
Zdroji plynných emisí jsou zejména porubní část lomu a provoz mechanizace. Z hlediska
výskytu plynných emisí je specifická porubní část povrchových lomů a to odkrytá část uhelné
sloje. Zvyšuje se zde možnost vzniku zápar a důlních požárů na porubní frontě a tím i
možnost výskytu plynů při nedokonalém spalování uhlí jako např. oxid siřičitý (SO2), oxidy
dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky, amoniak apod.
Prevenci vzniku a likvidaci zapařených ploch je věnována mimořádná pozornost. Je
zpracován technologický postup pro komplexní technická a organizační řešení předcházení
a účinnou likvidaci vzniklých zápar.
V
následujícím přehledu jsou uvedeny zápary ploch v m2, které se vyskytly v
jednotlivých letech, jedná se ve smyslu zákona o ovzduší (ve znění pozdějších předpisů) o
vážené průměry ploch podléhajících zpoplatnění:
2005 - 0,366 m2
2006 - 0,645 m2
2007 - 0,154 m2
2008 - 0,230m2

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší jsou :
-

kolesová rýpadla ve spojení s pásovou dopravou a zakladači,

-

kolesová rýpadla ve spojení s kolejovou dopravou a zakladači.

Poloha zařízení těžební technologie se mění podle báňských postupů. Množství
emitovaného prachu z těchto zdrojů nelze reálně určit měřením emisních charakteristik
zdrojů. Vzhledem k této skutečnosti jsou výše uvedené zdroje při výpočtu modelové situace
úrovně tuhých emisí zahrnuty do plochy lomu (tedy do plošného zdroje).
Pro snížení úletů tuhých znečišťujících látek z hlavních bodových zdrojů jsou na pásové
dopravě na uhelném lomu instalována odprašovací zařízení (skrápění) a to zejména na
drtičích a v prostoru nakládacího zásobníku.
Na lomu Vršany není provozována žádná kotelna, zásobování teplem je zajištěno z centrální
rozvodné sítě.

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
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Ve smyslu shora uvedeného dochází plošně k tvorbě emisí prachu provozem
technologického zařízení na jednotlivých řezech (skrývka, uhlí, výsypka, doprava apod.).
Velikost prašných částic je 1 až 100 µm; částice větší než 30 µm jsou označovány jako hrubý
prach a v prostředí, při běžných podmínkách, rychle sedimentují. Při tepelných procesech
(spalování organických látek) vzniká kouř s částicemi o velikosti 0,01 až 0,5 µm, při
chemických oxidačních procesech (svařování) se uvolňuje dým s částicemi o velikosti 0,1 až
1 µm. V hygienické praxi se pod pojmem prach rozumí veškeré tuhé aerosoly.
Rozhodující je tedy podíl nejjemnějších částic v těžených hmotách a dále přirozený vznos
prachu z provozních ploch lomu v závislosti na klimatických podmínkách.
Rozlišuje se:
Primární prašnost, která vzniká úletem nejemnějších frakcí prachu. Hlavním zdrojem jsou
přesypy.
Sekundární prašnost, která je způsobena vznosem již usazené prašnosti primární. Tato
prašnost je charakteristická pro jednotlivé plochy a obecně pro celý dobývací prostor.
Rozloha plošného zdroje je dána plochou území dotčeného probíhající těžební činností a
plochami předaných do rekultivací.
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži PMi0 a NO2 související se záměrem „Plán otvírky a
přípravy dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" bylo předmětem
vypracované rozptylové studie, která je samostatnou přílohou č. 1 v části H2 posuzované
dokumentace. Z hlediska hodnocených škodlivin se jedná o polutanty, které patří v
současnosti mezi nejvíce sledované látky v oblasti imisní zátěže a které jsou charakteristické
pro předkládaný záměr.
Pro stanovení celkové emise PM10 byly použity emisní faktory ze studie „Stanovení
emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií, které emise
TZL na plošných zdrojích snižují" (DEAL,s.r.o., Praha2008)

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
K liniovým zdrojům zatěžující ovzduší emisemi je v rámci posuzované činnosti možné počítat
pomocnou a automobilovou dopravu na provozních komunikacích podél DPD a na
neveřejných komunikacích vně lomu.
Automobilová doprava je poměrně výrazným zdrojem emisí prachu, kdy emisní vydatnost je
závislá na rychlosti jízdy, jakosti vozovky a meteorologických podmínkách. Množství
emitovaného prachu nelze obecně kvantitativně stanovit. Likvidace prašnosti je prováděna
pravidelným úklidem a skrápěním komunikací zejména v období déletrvajícího suchého
období. Pro provoz pomocné mechanizace je relevantní emise NO2.
Na základě dosavadních postupů těžby je předpokládaná průměrná roční spotřeba nafty 1
820 105 litrů i v každém následujícím roce těžby. Na základě této bilance byla určena
celková plošná emise uváděná v t/rok (při jednotkové emisi 11,23 g NOx na jeden litr nafty).
Emise je pro jednotlivé výpočtové varianty shodná, liší se pouze situováním těžebních
mechanismů v rozsahu ploch.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v rozptylové studii v následujících obdobích:
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Rok 2012
Období 2013 - 2017
Období 2018 - 2023
Období 2024 - 2028
Období 2029 - 2032
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých obdobích řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku
200 m, která představuje celkem 2706 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 11
výpočtových bodů (10001 - 10011) mimo výpočtovou síť, které jsou dokladovány v
rozptylové studii. Situování těchto bodů zahrnuje širší okolí lomu Vršany.
Výsledky rozptylové studie, včetně závěrů, jsou uvedeny v části D. I. 2. Vlivy na ovzduší a
klima

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně a dostatečně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění.

B.III.2 Odpadní vody
Odpadní (splaškové) vody vznikající v rámci společnosti Vršanská uhelná jsou čištěny na
čistírně odpadních vod (ČOV), v případě odloučených pracovišť jsou přečišťovány na
septicích nebo zachytávány v bezodtokých jímkách. Z jímek jsou následně vyváženy k
vyčištění. Zdrojem splaškových vod jsou hygienická a sociální zařízení pro zaměstnance.
V objektech areálu Hrabák, sídlo akciové společnosti, se nachází mechanicko-biologická
ČOV Vršany. Septiky a vyvážecí jímky se nacházejí na odloučených pracovištích (například
montážní místo Vršany). V částečně využívaných objektech bývalého povrchového závodu
Jan Šverma jsou splaškové vody přiváděny na původní štěrbinovou ČOV, ze které jsou
přečištěné vody následně čerpány na úpravnu důlních vod ČSA-JŠ. S ukončením využití
objektů bude ukončeno i čerpání splaškových vod. Situování jednotlivých zařízení je zřejmé
z Vodohospodářské situace, která je přílohou č. 3 v části H. 1. posuzované dokumentace.

Čistírna odpadních vod Vršany
ČOV Vršany zabezpečuje čištění odpadních (splaškových) vod z prostoru povrchového
závodu (sídla akciové společnosti). K odvedení splaškových a dešťových vod slouží jednotná
kanalizace. Před vlastní ČOV je vybudován dešťový oddělovač, který je zaústěn do Lučního
potoka. Množství vypouštěných vyčištěných vod z ČOV Vršany dosáhlo v roce 2008 výše
70 268 m3 za rok.
Pro vypouštění odpadních vod z této ČOV bylo vydáno dne 20. ledna 2006 Magistrátem
města Mostu odborem stavebního úřadu vodohospodářské rozhodnutí zn.: SÚ 6730/2005231/J-2280-Tk s těmito limity znečištění:
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Ukazatel

hodnota„p"

hodnota „m"

BSK5

30 mg.l-1

40 mg.l-1

CHSKcr

125 mg.l-1

180 mg.l-1

NL

30 mg.l-1

70 mg.l-1

N-NH4

5 mg.l-1

10 mg.l-1

Vypouštěné odpadní vody jsou limitovány množstvím 308 350 m3 za rok. Vypouštění
odpadních vod je povoleno do Lučního potoka v říčním km 0,300, číslo hydrologického
pořadí 1-14-01-032, HGR 213 v katastrálním území Čepirohy. Platnost povolení k vypouštění
odpadních vod je omezena do 31. 12. 2010. Podmínky vydaného povolení na vypouštění
odpadních vod jsou naplňovány. Před vypršením uvedeného data bude zažádáno o
prodloužení případně o nové povolení. Tato podmínka bude splněna v pracovním pořádku
před 1. 1. 2012 a není tedy uvedena mezi podmínkami v kapitole D.IV.
V roce 2008 dosahovalo znečištění ve vypouštěných vodách z ČOV Vršany následujících
průměrných hodnot „p":
Ukazatel

hodnota „p"

roční množství

BSK5

4,90

mg.l-1

0,30

t.rok-1

CHSKcr

37,80

mg.l-1

2,70

t.rok-1

NL

4,80

mg.l-1

0,30

t.rok-1

N-NH4

0,26

mg.l-1

0,02

t.rok-1

Septiky na montážním místě (MM) Vršany
Na MM Vršany bylo pro čištění odpadních vod postaveno šest celoplastových typových
septiků kruhového tvaru od firmy EKONA. Přečištěné vody ze septiků jsou odváděny do
dešťové kanalizace, která je vyústěna do jímky pomocné čerpací stanice (PČS) Vršany. Z
této jímky jsou tyto vody spolu s důlními vodami čerpány na úpravnu důlních vod Vršany
(ÚDV Vršany). Provoz septiků, splaškové a dešťové kanalizace byl povolen rozhodnutím,
které vydal Okresní úřad v Mostě, referát životního prostředí dne 30. 6. 1997 pod zn.: Vod
235/97/Tk/I-2249/927. Limitní hodnoty vypouštěného znečištění nebyly stanoveny.
Při mytí kolových nebo kolejových vozidel a další techniky dochází ke vzniku odpadních
(zaolejovaných) vod. Pro mytí vozidel jsou určeny mycí rampy. V rámci společnosti jsou
provozovány Otevřená mycí rampa Vršany a Krytá mycí rampa Vršany. Vzniklé oplachové
vody z mytí jsou po odsazení hrubých nečistot dále čištěny. Pro čištění vod vzniklých na
otevřené mycí rampě Vršany slouží odlučovač lehkých kapalin typu GSO 2, v případě Kryté
mycí rampy Vršany je čištění zaolejovaných vod zajišťováno na čistírně typu Alfa Active.
Vyčištěné vody z GSO 2 jsou dále odváděny na čistírnu odpadních vod Vršany. Vody z
čistírny Alfa Active jsou po vyčištění znovu využívány pro mytí. Přebytečné vody z okruhu
jsou odváděny na dešťovou zdrž, ze které dále odtékají do Lučního potoka. Srážkové vody z
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odstavných nebo parkovacích ploch jsou před jejich odvedením do vodotečí čištěny na
dalších odlučovačích lehkých kapalin.
DŮLNÍ VODY
V prostoru lomů Vršany a Jan Šverma vznikají důlní vody, které jsou za podmínek
stanovenými vodoprávním úřadem vypouštěny do recipientu. Důlní vody jsou pro účely
vodního zákona č. 254/2001 Sb. považovány za vody povrchové, popřípadě podzemní a
zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zvláštním zákonem je míněn
například horní zákon. Podle Horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
jsou vodami důlními všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do
hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až
do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Výskyt a množství
důlních vod jsou aktivní činností těžební organizace téměř neovlivnitelné. Jejich odvádění do
recipientů je prováděno za účelem umožnění bezpečného vydobytí ložiska při hornické
činnosti.
Důlní vody z prostoru lomu Vršany jsou před jejich vypuštěním do Slatinického potoka
upravovány na úpravně důlních vod Vršany (ÚDV Vršany). Důlní vody z prostoru lomu Jan
Šverma jsou čerpány na ÚDV ČSA-JŠ a následně po jejich úpravě spolu s důlními vodami z
lomu ČSA vypouštěny do řeky Bíliny.

Důlní vody z lomu Vršany
Důlní vody z prostoru lomu Vršany jsou odváděny z jednotlivých řezů a etáží provozními
příkopy do nejhlubšího místa lomu k hlavní čerpací stanici Vršany (HČS Vršany). Objekt
HČS Vršany se skládá ze dvou jímek, z nichž první slouží na zachycování splavenin. Z této
HČS Vršany jsou důlní vody dále přečerpávány na ÚDV Vršany, kde dochází před
vypuštěním k jejich úpravě. Jedná se především o úpravu pH, aeraci a následně sedimentaci
nerozpuštěných látek. Vypouštěné vody z úpravny jsou gravitačně odváděny do dosazovací
nádrže a následně vyúsťují do Slatinického potoka (číslo hydrologického pořadí 1-14-01031).
Povolení k vypouštění důlních vod z ÚDV Vršany bylo vydáno Okresním národním výborem
v Mostě, OVLHZ dne 21. 7. 1987 pod zn.: Vod 235/87/Tk/J-2204/884 s maximálními
koncentracemi znečištění ve vypouštěných důlních vodách:
Ukazatel

hodnota

„m"

síranové ionty

1200

mg.l-1

NL

30

mg.l-1

celkové železo

2

mg.l-1

pH

6-9

Množství vypouštěných důlních vod nebylo omezeno. V roce 2008 bylo na ÚDV Vršany
upraveno 858 345 m3.
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Důlní vody z lomu Jan Šverma
Důlní vody z lomu Jan Šverma jsou odváděny z jednotlivých řezů a etáží provozními příkopy
do nejhlubšího místa lomu k čerpací stanici (ČS) nebo k pomocné čerpací stanici v lomu
(PČS). Z ČS jsou zachycené důlní vody přečerpávány na PČS, odkud jsou veškeré vody
dále přečerpávány na hlavní čerpací stanici v lomu Jan Šverma (HČS JŠ). PČS je složena
ze dvou jímek, z nichž první slouží na záchyt splavenin a druhá jako akumulační. Čerpané
vody z PČS jsou přiváděny do akumulačních jímek HČS JŠ, kde dochází k další sedimentaci
nerozpuštěných látek. Zároveň je zde dle potřeby upravováno pH. Z HČS JŠ jsou vody
následně čerpány na ÚDV ČSA - JŠ, kde jsou společně s důlními vodami ze sousedního
lomu ČSA dále upravovány.
Na této úpravně důlních vod dochází k sedimentaci ve vyrovnávacích nádržích a poté k
úpravě pH s následným provzdušněním a k dalšímu usazení nerozpuštěných látek v
usazovacích nádržích ještě před jejich odtokem do řeky Bíliny.
Úpravna důlních vod je provozována na základě vodohospodářského rozhodnutí vydaného
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství č.j. složka:
2140/140346/04/ZPZ/K-08/Kr ze dne 22. 12. 2004 s těmito uvedenými limity znečišťujících
látek ve vypouštěných důlních vodách:
Ukazatel

hodnota „m"

hodnota „p"

pH

6-9

6-9

NL

50 mg.l-1

40 mg.l-1

Fe

5 mg.l-1

3 mg.l-1

Mn

2,50 mg.l-1

1 mg.l-1

PAU

0,01 mg.l-1

0,01 mg.l-1

Výpustným recipientem je řeka Bílina, říční kilometr 56,0 (číslo hydrologického pořadí 1-1401-019). Množství vypouštěných vod není stanoveno, předpokládané množství je uváděno
2 500 000 m3.rok-1 při průměrném množství 80 l.s-1. Platnost uvedeného rozhodnutí je
omezena do 31. 12. 2015.
V roce 2008 bylo na ÚDV ČSA-JŠ upraveno 1 482 623 m3 důlních vod z lomu Jan Šverma.
Vypouštění vod z ČS K-92 do ČS Retenční nádrž je povoleno rozhodnutím Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 1525/05/ZPZ/K - 20/Kr ze dne
22. 12. 2005. Objem vypuštěných vod v roce 2008 byl 138 800 m3. Voda z ČS Západ je
vypouštěna do toku Srpina a do závlahové nádrže u obce Strupčice. Roční vypouštěné
množství vod se pohybuje na úrovni 1 000 000 m3. Vypouštění je povoleno OSÚaŽP v
Chomutově - OŽP č.j. OSÚaOŽP/Ž/2651/08 ze dne 25. 6. 2008. Povrchová voda čerpaná z
bezodtokového prostoru ČS A I. pod vodním dílem Újezd je vypouštěna do řeky Bíliny.
Vypouštění je povoleno OÚ RŽP Chomutov - RŽP - III 74/95/96/69 ze dne 10. 5. 1996. V
roce 2008 byl objem vypouštěných vod 157 020 m3.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.3 Odpady
Při vlastním procesu těžby hnědého uhlí nevznikají ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech ve znění pozdějších předpisů, žádné odpady. Také podle nově vydaného zákona
č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem není společnost producentem těžebního
odpadu.
Celá řada odpadů však vzniká při údržbě a opravách technologie, z provozu pomocné
mechanizace a dalších provozů strojně mechanických a elektrikářských dílen. Konkrétní
zásady na nakládání s odpady jsou řešeny „Pravidly vnitroakciového řízení". Nakládání s
nebezpečnými odpady probíhá na základě rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje - Odbor životního
prostředí a zemědělství v Ústí nad Labem. Evidence odpadů je vedena v zákonem
předepsaném rozsahu.
Odpad vzniklý na jednotlivých pracovištích je utříděně shromažďován na k tomu určených
místech. Přednostně je vzniklý odpad nabízen a předáván k využití, k recyklaci a až
následně k odstranění. Odpady, které nelze využít nebo odstranit na zařízeních
provozovaných ve Skupině Czech Coal, jsou využívány nebo odstraňovány u cizích, k tomu
oprávněných organizací na základě smluvních vztahů.
Na lokalitě Vršany, v prostoru sdruženého montážního místa Vršany, je provozován
společností Humeco, a. s. sklad odpadů a odpadů s obsahem PCB. Sortiment dočasně
skladovaných odpadů je obsahem schváleného provozního řádu. Sklad je provozován na
základě souhlasu vydaného KÚ Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství v
Ústí nad Labem ze dne 15. 10. 2003 pod č.j. 5067/ZPZ/03/PZ-400/Fr.
Na lokalitě Jan Šverma byl ke dni 16. července 2009 ukončen provoz skládky skupiny S-IO.
Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství v Ústí nad Labem
vydal dne 7. 7. 2009 pod č.j. 1187/ZPZ/2009/PZ-1276.1 rozhodnutí ve věci stanovení doby
trvání a podmínek péče o skládku inertních odpadů zároveň schválil provozní řád uzavřené
skládky. Podmínky a doba péče o uzavřenou skládku je rozhodnutím stanovena na 33 let od
uzavření skládky tj. do 31. 12. 2042.
V záměrech společnosti není další provozování skládky odpadů ani zřízení skládky nové.
Rekultivace skládky proběhne společně s rekultivací okolního prostoru zbytkové jámy.
Vytěžené prostory lomu Vršany a Jan Šverma jsou využívány pro provozování zařízení k
využívání odpadů k zavážení vytěžených povrchových lomů za účelem jejich rekultivace.
Zařízení je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje - Odbor
životního prostředí a zemědělství v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008 pod č.j.
3036/ZPZ/2008/PZ-1277. Souhlas je vydán i pro provozní řád zařízení s platností do 31. 12.
2015.
V průběhu těžební činnosti se v dalším období nebude zásadně měnit charakter odpadů. Lze
však předpokládat postupné snižování množství produkovaných a následně odstraňovaných
odpadů a to z důvodu většího podílu využívaných odpadů.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Hluk z provozu povrchového lomu Vršany je jednou z veličin, která je průběžně sledována a
vyhodnocována ve vztahu ke zdraví lidí a životnímu prostředí. Pro zjištění hodnot akustické
situace v daném území je v řadě případů prováděn modelový výpočet tzv. akustická studie.
Akustická studie POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice byla
vypracována v říjnu 2009 ing. Liborem Ládyšem a kol. ze společnosti EKOLA group, spol. s
r.o.
Předmětem akustické studie je:
posouzení a vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru a v
chráněném venkovním prostoru staveb v okolí lomu Vršany z hlediska provozu lomu. Jedná
se o vliv výhledové těžby, a to v referenčních rocích:
2012, 2017 - tj. stav, kdy by měl být těžební stroj K800 situován v nejnepříznivějších
vzdálenostech, nebo na nejnepříznivějších místech ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě na
hranici města Most;
2023, 2028, 2032 - tj. stav, kdy by měl být těžební stroj KU 800 situován v nejnepříznivějších
vzdálenostech, nebo na nejnepříznivějších místech ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě na
hranici města Most a navíc v roce 2028 bude docházet k odtěžování skrývky stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí, který bude již v tuto dobu přeložen do nové trasy.
návrh případných protihlukových opatření.
Akustická situace byla stanovena na základě modelových výpočtů ve výhledových stavech z
očekávaného nasazení technického zařízení k referenčním rokům 2012, 2017, 2023, 2028 a
2032.
Pro zjištění ekvivalentních hladin akustických tlaků A z provozu jednotlivých těžebních strojů
a technologie používané v lomu bylo provedeno měření ekvivalentních hladin akustických
tlaků A z této technologie přímo v lomu. Tyto hodnoty sloužily jako vstupní, nebo kontrolní
akustické parametry vstupující do výpočtu. Měření je zpracováno v „Protokolu z měření č.
080844PP07 a č. 0908165VP". Protokol z měření je v příloze č. 1 a č. 4 Akustické studie,
která j samostatnou přílohou č. 2 v části H2 této dokumentace.
Dále bylo ve dnech 18. a 19. srpna 2008 provedeno kontrolní 24-h měření hladin
akustického tlaku A k prověření akustické situace ve vytipované lokalitě města Most s
ohledem na těžební práce v lomu Vršany.
Měřena byla stávající akustická situace v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu
těžebních prací v lomu Vršany. Podrobnosti měření jsou obsahem Akustické studie.
Dalšími zdroji emisí hluku je používaná pomocná mechanizace a provoz automobilové
dopravy popř. provoz kolejové vlečky.
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Plošné zdroje hluku nebudou v rámci provozu lomu Vršany působit.

Vibrace a záření
Provozem povrchového hnědouhelného lomu Vršany nebude z hlediska vibrací docházet k
ovlivňování životního prostředí. Vliv vibrací bude patrný pouze v pracovním prostředí na
velkostrojích, případně zařízení dálkové pasové dopravy. Ze zkušeností s těmito zařízeními
lze konstatovat, že hodnoty hladin vibrací nebudou překračovat nejvyšší přípustné stanovené
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví a nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.5 Doplňující údaje
Odtěžením skrývkových hmot a uhlí dojde při těžbě ložiska hnědého uhlí na lomu Vršany ke
změnám v topografii území. S postupující těžbou je a bude území nepotřebné pro bezpečné
vydobytí ložiska postupně předáváno do rekultivací.

Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou
Sanační a rekultivační práce (SaR) jsou řešeny v souladu se zákonem č. 44/88 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o
hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. Za
sanační a rekultivační práce jsou považovány všechny práce, které je organizace povinna
učinit k nápravě škod na krajině dle horního zákona.
Návrh SaR vychází ze Souhrnného plánu sanace a rekultivace (SPSaR) území dotčeného
těžbou - varianta těžby v koridoru, zpracovaného BPT a.s. v 08/2008, který byl aktualizován
zapracováním připomínek ze zjišťovacího řízení. Aktualizaci SPSaR - „Mokrá varianta", která
je preferována na základě výsledků zjišťovacího řízení, zpracovaly BPT a.s. v 11/2009.
Aktualizace SPSaR akceptuje také výsledky biologického hodnocení, hodnocení ve vazbě na
budoucí jezero a dalších hodnocení v rámci zjišťovacího řízení. SPSaR je koncepčním
materiálem, který vychází z územně plánovací dokumentace a je řešen ve vazbě se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími dotčenými zákonnými
opatřeními.
Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného ložiska s ukončením těžby
v Hořanském koridu zůstává v oblasti rekultivací v souladu s předchozími záměry a fázemi
těžby, na které logicky a funkčně navazuje. Z pohledu krajinotvorby vytváří ucelený celek s
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jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním jednotlivých druhů rekultivací se zásadou
účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému.
Řešení respektuje plochy rozpracovaných a ukončených rekultivací k termínu 31. 12. 2011 a
zahrnuje řešení s vazbou na racionální využití uhelného ložiska, vytvoření plošiny na
skrývkových řezech Slatinické výsypky pro uložení přeložek sítí Hořanského koridoru. Jako
konečný časový termín uvolnění celého zájmového území do rekultivace v oblasti zbytkové
jámy je navrženo období po roce 2052, kdy je předpokládáno dořešení konečného
projektovaného stavu lomu.
Za výchozí stav řešení SaR je uvažováno datum 1. 1. 2012.

Rekultivace rozpracované
Rekultivační práce a jejich provádění se řídí metodikou pro rekultivační práce, vstupními
důlně technickými podmínkami a skutečně vzniklými inklinačními vstupy (zejména
pedologickými) na jednotlivých rekultivačních plochách.
Základní projekty rekultivačních akcí vycházejí z koncepce SPSaR a jsou schvalovány v
souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Navazující
pěstební péče na rozpracovaných rekultivačních akcích je dále realizována podle potřeb
jednotlivých stanovišť na základě projektů pěstební péče.
Celkový průběh rekultivačních prací podléhá kontrole schvalujících orgánů životního
prostředí v rámci kontrolních dnů, kterými je prověřován průběh prací, kvalita a schválení
ukončení rekultivačního procesu.
Celková plocha řešeného území, dotčeného báňskou činností, včetně rozpracovaných
rekultivací z předchozích etap, má dle SPSaR k termínu 1. 1. 2012 rozlohu cca 2 482 ha.
Tato plocha je řešena v rámci POPD pro období 2012 - 2032, 2033 - 2052 a do zahlazení s
horizontem ukončení rekultivačních prací cca po roce 2061.
Plán sanačních a rekultivačních prací zájmového území rekultivace zahrnuje dvě propojené
těžební lokality - lom JŠ a lom Vršany. Do řešené lokality je zahrnuta společná zbytková
jáma, vnitřní výsypka DJŠ, vnitřní výsypka Vršany, výsypka Slatinice. Ostatní území jsou již
celá v rekultivačním procesu nebo rekultivace byla již ukončena a to jsou: vnitřní výsypka
Vrbenský, výsypka Velebudice, výsypka Malé Březno a nejsou předmětem řešení
pokračování těžby lomu Vršany.
V rámci koncepčních prací bylo variantně řešeno zahlazení zbytkové jámy. Byly vypracovány
studie, které řešily následující dvě varianty zahlazení tzv.:
•

„Mokrá varianta", která je obsahem Souhrnného plánu sanací a rekultivací lomu Vršany Šverma těžba v Hořanském koridoru

•

„Varianta s mokřadem", která je rozpracována v Souhrnném plánu sanací a rekultivací
lomu Vršany - Šverma- těžba v koridoru varianta s mokřadem.

Pro další řešení byla na základě převažujících připomínek ze závěrů zjišťovacího řízení
akceptována „Mokrá varianta". Tato varianta byla na základě připomínek zjišťovacího řízení
upřesněna a připomínky byly zapracovány v rámci aktualizace SPSaR z 11/2009 (BPT a.s.).
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V rámci sanačních prací, které navazují na báňské řešení, bude v případě „Mokré varianty"
vybudována přitěžovací lavice na dně lomu při patě Slatinické výsypky, bude provedeno
převrstvení obnaženého dna lomu, upraven konečný sklon svahů včetně budoucí břehové
linie, a provedeny terénní úpravy u plaviště Saxonie včetně zajištění stability pro budoucí
umístění přeložek inženýrských sítí Hořanského koridoru organizovaným svedením mělkých
podzemních vod. Obnažená uhelná sloj v konečných řezech bude utěsněna přitěžovací
lavicí, která utěsní sloj také v prostoru bývalého dolu Washington.
Navrhované variantní řešení rekultivace území akceptují současnou schválenou koncepci,
která zapadá svým charakterem do současného rázu krajiny. Celková koncepce návrhu
rekultivace dotčeného území vychází z reálného situování konečných skrývkových a
výsypkových svahů a plošin lokality, z vazby na širší okolí a současných dispozic řešení
zahlazení následků lomové činnosti. V maximální míře je navrženo vytvoření lesních a
zemědělských ploch. Tyto prvky s vybudováním územních systémů ekologické stability
dotváří konečný a definitivní reliéf krajinného prostředí.
Řešení zohledňují rovněž aktuální požadavky na vytváření přírodě blízkých společenstev v
rámci územních systémů ekologické stability, které mají zvláště v zemědělské krajině
mimořádný environmentální význam.
Prostorové členění jednotlivých druhů rekultivací se řídí zásadou účelnosti a funkčnosti
celého budoucího systému tím, že sdružuje plochy pro obhospodařování do větších celků a
zároveň umožňuje propojení ekologicky stabilnějších lesních porostů do souvislých pásů.
Popis výsledné projektové varianty rekultivace zbytkové jámy je obsahem kapitoly E.
Porovnání variant řešení záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Cílem této části posuzované dokumentace byl popis vlivů záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a jejich klasifikace.
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení.
Z hlediska vratnosti a doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti
jednotlivých vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu).

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní vlivy a rizika
Z pohledu možných dopadů hornické činnosti v blízkosti lidských sídel ve vztahu k ochraně
veřejného zdraví, lze označit jako významný vliv hluku a tuhých znečišťujících látek. Obě
uvedené emise jsou dlouhodobě pod kontrolou a ve vazbě na těžbu jsou průběžně přijímána
preventivní opatření.
Pro potřeby vyhodnocení záměru ve vazbě na veřejné zdraví byla v listopadu 2009
vypracována studie MUDr. Bohumila Havla, která je samostatnou přílohou č. 3 v části H.2
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY, této dokumentace. Podkladem pro vypracování Hodnocení vlivů
na veřejné zdraví byly, vedle podrobného popisu záměru a informací oznamovatele o
dnešním průběhu těžby, odborné studie rozptylová a akustická.
Mezi vlivy na veřejné zdraví jsou v souvislosti s posuzovaným záměrem tedy zařazeny
především hluk a ovlivnění kvality ovzduší zvýšenou prašností. Předmětem hodnocení vlivů
na veřejné zdraví je proto vyhodnocení předpokládané hlukové a imisní expozice obyvatel
zájmového území v okolí lomu na základě výsledků hlukové a rozptylové studie.
Z tabulek ve vztahu k údajům akustické studie o současném stavu na základě provedeného
měření vyplývá příznivá situace hlukové zátěže nejbližší zástavby z provozu těžby v denní i
noční době, nedosahující prahovou hladinu nepříznivých účinků. Při dodržení hlukového
limitu pro noční dobu ani po přiblížení těžby v kritických letech nehrozí pro průměrně citlivou
část populace zájmového území překročení prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z
tohoto zdroje. Hygienické limity pro stacionární zdroje hluku, představující 50 dB ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v denní době a 40 dB v noční době, vycházejí z prahových hodnot
obtěžování hlukem u většiny průměrně citlivých lidí. Jak již bylo uvedeno, jejich dodržení
ovšem nevylučuje možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i podlimitní úrovně
u citlivé části populace. Postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Most k
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postřehnutelné změně akustické situace v noční době a k dodržení hygienických limitů hluku
pro noční dobu jsou proto navržena nezbytná opatření. Při dodržení hlukového limitu pro
noční dobu ani po přiblížení těžby nehrozí pro průměrně citlivou část populace zájmového
území překročení prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. U citlivé části
populace však nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i
podlimitní úrovně.
Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u citlivější části
populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní úrovni hlukové
zátěže.
Rozptylová studie, která je podkladem k hodnocení expozice obyvatel zájmového území
okolí lomu Vršany, hodnotí předpokládaný imisní vliv těžby uhlí pro hlavní sledované
škodliviny, tj. pevné částice frakce PM10 a oxid dusičitý. Z hlediska emisí dalších látek
teoreticky přicházejí do úvahy další složky spalovacích emisí z těžebních mechanismů,
avšak nepatrná velikost vypočteného příspěvku NO2 spolehlivě dokládá, že by se jednalo o
zcela zanedbatelné hodnoty.
Při hodnocení expozice obyvatel imisím je použit obvyklý konzervativní postup, při kterém se
neuvažuje doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se z představy nepřetržité
expozice obyvatel vypočteným imisním koncentracím u obytné zástavby v zájmovém území
záměru. Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je skutečnost, že tyto
koncentrace jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při
hodnocení rizika používány. Oxid dusičitý je kromě toho významnou škodlivinou i ve vnitřním
prostředí budov, kde dosahuje hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším a infiltrace jemné
frakce pevných částic z venkovního ovzduší významně ovlivňuje expozici i v ovzduší uvnitř
budov.
Hodnocení zdravotních rizik působení imisí jednotlivých škodlivin vycházející z výsledků
měření kvality ovzduší nebo modelových výpočtů jejich imisních koncentrací nevyhnutelně
vede ke značnému zjednodušení skutečné situace, při které působí složitá směs látek. Jiný
postup však na základě současných znalostí a možností není možný.
Z hlediska zdravotních rizik jsou v lokalitě záměru nejvýznamnější komponentou
znečištěného ovzduší suspendované částice PMi0. Podle údajů o imisním pozadí zde jsou
přes relativně příznivou imisní situaci posledních dvou let stejně jako na většině
urbanizovaného a industrializovaného území ČR překračovány koncentrace PM10,
doporučené Světovou zdravotnickou organizací k prevenci nepříznivých účinků znečištění
ovzduší na zdravotní stav populace a je nesporné, že zejména za zhoršených rozptylových
podmínek na tom má svůj podíl i prašnost z těžební činnosti.
U druhé hodnocené škodliviny, oxidu dusičitého, je imisní pozadí zájmové oblasti z hlediska
zdravotního rizika nevýznamné a vypočtený příspěvek z provozu těžebních mechanismů
zcela zanedbatelný.
Pro odhadovanou úroveň znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 bylo
provedeno kvantitativní vyhodnocení zdravotního rizika. V ukazateli let ztráty života vychází
vlivem imisního pozadí průměrná ztráta 1,9 dne za rok na jednoho obyvatele. Tento údaj ve
vztahu ke kvalitě ovzduší není nijak výjimečný a představuje cca 50% průměrné ztráty délky
života vlivem znečištění ovzduší u obyvatel 25 zemí EU podle
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hodnocení WHO. Ve srovnání s jinými vlivy na zdraví jde např. o necelá 4 % průměrné ztráty
let života způsobené kouřením cigaret. U ukazatele chronické respirační nemocnosti u dětí
vychází vlivem imisního pozadí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší zvýšení
nemocnosti cca 4,5%, což představuje zvýšení cca o 2,4 dne s příznaky na jedno dítě a rok.
Vliv příspěvku prašnosti z těžební činnosti, vyhodnocený rozptylovou studií, který je však již
zahrnut v imisním pozadí, na toto riziko není zásadní. Pro obyvatele nejvíce exponované
zástavby v okolí se v ukazateli let ztráty života teoreticky pohybuje v rozmezí cca 0,1 - 0,4
dne na 1 obyvatele a rok. Tento výsledek je však pravděpodobně nadhodnocený, neboť
nebere do úvahy odlišný charakter prašných částic pocházejících z těžební činnosti. V
ukazateli chronické respirační nemocnosti u dětí vliv těžební činnosti vychází v rozmezí cca
0,2 - 0,5 dne s příznaky na jedno dítě a rok.
Při hodnocení imisního vlivu příspěvku záměru se jedná přitom spíše o podíl na hodnoceném
riziku imisního pozadí, nežli o jeho navýšení, neboť v odhadovaném pozadí je již současný
imisní příspěvek prašnosti ze stávající těžební činnosti v zájmovém území zahrnut. Přesto
výsledek hodnocení potvrzuje opodstatněnost důsledné realizace opatření ke snížení
prašnosti z ovlivnitelných zdrojů provozu těžby. Provedené hodnocení zdravotních rizik je z
hlediska vstupních podkladů zatíženo nejistotou vstupních podkladů o celkové expozici
obyvatel zájmového území i nejistotou výpočtu rozptylové studie zejména pokud jde o
výpočet 24hodinových průměrných koncentrací.
Jako opatření se na základě provedeného hodnocení vlivů na veřejné zdraví doporučuje u
hluku ověření skutečné akustické situace ověřovacím měřením a podle výsledků případná
realizace protihlukových opatření ke spolehlivému dodržení hygienického limitu hluku v noční
době. Z hlediska rizika znečištění ovzduší se doporučuje doplnění systému ověřovacího
měření prašnosti podle návrhu zpracovatele rozptylové studie a ověření aktuálního stavu po
roce 2023 novou rozptylovou studií s vyhodnocením jejích výsledků i z hlediska zdravotních
rizik.
Vztah obyvatel k území je také formován proměnou těžbou zasaženého území, kdy jsou
především v příměstských zónách v rámci rekultivací zřizována rekreační a sportovní
zařízení (autodrom, vodní plochy, hipodrom atd.).
Rekultivační práce mají za cíl nejen sanovat těžbou zasažené území, ale vytvořit i příznivý
vztah obyvatel k území, kde žijí a zlepšit faktor pohody obyvatel.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku. Vychází
především z údajů hlukové a rozptylové studie a hodnocení zdravotních rizik zpracovaných
příslušně autorizovanými osobami.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Lom Vršany se nachází v blízkosti města Most, obcí Malé Březno, Strupčice, Okořín,
Vrskmaň v hlubokém údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Směrem do údolí
jsou dány i převládající směry větrů severovýchod - jihozápad. Z otevřené plochy se vlivem
větru zvedá ze zemského povrchu prach, který se rozptyluje po okolí. Velikost prašných
emisí je odvislá od vlhkosti půdy. I přirozená vlhkost půdy výrazně snižuje prašnost v
ovzduší.
Jako jediný zdroj prachu je v hodnoceném území otevřená plocha povrchového lomu. Dílčí
možné zdroje prachu uvnitř lomu jsou zahrnuty do celkových emisí z plochy.
V
říjnu 2009 byla vypracována RNDr. Bajerem, CSc. ECO-ENVI-CONSULT, Jičín
rozptylová studie, která je samostatnou příloho dokumentace.
Předmětem rozptylové studie je vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související se
záměrem „Plán otvírky a přípravy dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice".

Příspěvky k imisní zátěži NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 |jg.m~3 a 200 |ig.m~3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM dlouhodobě nesignalizují překračování imisních limitů pro
tuto škodlivinu.
Příspěvky z těžební techniky lze jak z hlediska ročního aritmetického průměru, tak i z
hlediska hodinového aritmetického průměru označit za malé a málo významné, a to ve všech
řešených obdobích.
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Nejvyšší vypočtené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru nepřekračují v žádném z
řešených období hodnotu ročního aritmetického průměru. U nejbližší zástavby ve všech
řešených obdobích jsou dosahovány příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru v
jednotkách mikrogramů v m3 s tím, že minimálně k časovému horizontu roku 2012 lze
predikovat závěr, že již stávající těžba je zahrnuta v měřeném pozadí.
U všech lokalizačních a časových období lze vyslovit závěr, že u nejbližší obytné zástavby
by nemělo docházet v souvislosti s posuzovaným záměrem k tomu, aby těžba způsobovala
překračování dnes platných hygienických limitů, respektive významnější změnu oproti
stávajícímu stavu.
Celkově lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr sice představuje zejména v samotném
těžebním prostoru významné příspěvky k imisní zátěži, avšak nejedná se o nový zdroj
znečišťování ovzduší, ale o pokračování těžby. Z provedeného hodnocení vyplývá, že při
respektování všech opatření, vedoucích ke snižování sekundární prašnosti, je navrhovaný
postup těžby ve vztahu k vývoji imisní zátěže akceptovatelný. Možný vliv na imisní situaci
okolí lomu Vršany je pouze lokálního charakteru a nemá vliv na klima.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vychází ze
samostatné rozptylové studie zpravované dle závazné metodiky Symos 97.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Akustická studie, která je samostatnou přílohou dokumentace podrobně řeší akustickou
situaci v okolí lomu Vršany pro jednotlivá postavení těžební technologie v jednotlivých letech
2012, 2017, 2023, 2028 a 2032. Tyto referenční roky byly vybrány z hlediska vzdáleností,
které by měly vůči nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb, nebo chráněným
venkovním prostorům zaujímat největší zdroje hluku v území, a to těžební stroje K800, nebo
KU800. Těžební technologie v lomu byla pro všechny referenční roky situována vždy v
místech, která se dají předpokládat ve výhledovém stavu jako nejnepříznivější vůči
nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb a nejbližším chráněným venkovním
prostorům. Dále byl navíc pro některé referenční roky proveden výpočet, kdy je umístění
těžebních strojů K800 nebo KU800 příznivější vůči nejbližším chráněným venkovním
prostorům staveb a nejbližším chráněným venkovním prostorům.
Celkově lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr sice představuje, zejména v samotném
těžebním prostoru a blízkém okolí, významné příspěvky k akustické situaci, avšak nejedná
se o nový příspěvek nad rámec dnešního provozu lomu. Z provedeného hodnocení vyplývá,
že existují technická i organizační opatření, která by měla vést k dodržení hygienického limitu
pro hluk, zejména v noční době. Za předpokladu realizace příslušných opatření zejména v
letech 2012, 2017 a po roce 2027, je navrhovaný postup těžby ve vztahu k vývoji akustické
situace akceptovatelný.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vychází ze
samostatné hlukové studie zpracované dle závazné metodiky.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. Přeložka
Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních svahů
Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Větší část srážkových vod, spadlých na
území lomu Vršany, odtéká do zbytkové jámy lomu Vršany, odkud je jako důlní voda čerpána
a po úpravě odváděna do Slatinického potoka.
Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve všech
zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích odvodňovacích
vrtů je snižována napjatá hladina vody v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany.
Postupně je prováděno odvodnění v kolektorech spodních a svrchních meziložních písků a v
uhelných slojích. Kromě podložních písků jsou všechny kolektory postupně odtěžovány
lomem, přestávají existovat a budou nahrazeny vnitřní výsypkou. Způsob odvodňování lomu
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je součástí důlních plánovacích map a je řízen v souladu s báňskými předpisy pro bezpečné
vydobytí ložiska.
Jakost vypouštěné důlní vody a vod podzemních je před vypouštěním do veřejné vodoteče
průběžně kontrolována a vypouštění je prováděno na základě podmínek vodoprávního
rozhodnutí.
Lze konstatovat, že uváděné vlivy na vodu a vodní režim nemají trvalý charakter. S
postupem lomu bude docházet k postupnému rušení vypouštěcích míst a změnám v
odvodnění lomu. Po celou dobu záměru zůstane v provozu jak úpravna důlních vod, tak i
biologická čistírna odpadních vod. Vždy bude nakládání s odpadními i důlními vodami v
souladu s platnými předpisy. S veškerými vodami, vyskytujícími se v zájmovém území je
uvažováno jako se zdrojem vod pro budoucí jezero, které bude součástí rekultivace území.
Realizace jezera je řešena společně s celkovou koncepcí sanace a rekultivace zbytkové
jámy lomu Vršany.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
V zájmovém území se nachází část pozemků, u kterých bude provedeno vynětí ze
zemědělského půdního fondu resp. PUPFL. Odnímaná půda ze zemědělského půdního
fondu při prováděné selektivní skrývce humusového horizontu a podorničí nebude
znehodnocena. Skryté zeminy budou přechodně uloženy na kulturně udržovaných deponiích
v prostoru lomu a dále využity pro potřeby rekultivovaných ploch. Způsob provádění
zemědělské rekultivace bude závislý zejména na jejich potenciálním využití.
V současnosti jsou nejčastěji využívané technologické postupy, kdy dochází k překrytí
povrchu výsypky ornicí (selektivně skrytým A-horizontem) o minimální mocnosti 0,5 m. Na
takto rekultivovaných plochách při vhodné agrotechnice, lze v okrese Most docilovat cca 80
% produkční schopnosti půd vzniklých přirozeným pedogenetickým procesem (stav před
prováděnou skrývkou). Využitelné jsou však i kombinované překryvy, kdy při vytváření
půdního horizontu navazujícího na výsypku se použijí sprašové hlíny a povrchový půdní
horizont je pak tvořen ornicí se sníženou mocností. Alternativou jsou i překryvy výsypky
pouze s využitím sprašových hlín. Takto vytvářené antropogenní půdy jsou však v
současnosti využitelné pouze pro potřeby zakládání trvalých lučních, nebo extenzivních
pastevních porostů, s upřednostněním ekologických funkcí. Sprašové hlíny je možné využít i
v případě provádění lesnických rekultivací, buď jako opatření sloužící k překryvu
výsypkových zemin, nebo jako přírodní sorbent při jejich melioraci.
V průběhu pokračující hornické činnosti na lomu Vršany dojde ke změně místní topografie.
Budou odtěženy uhelné zásoby a nadložní zeminy. Odtěžené nadložní zeminy budou
zakládány do prostoru vnitřní výsypky lomu. Nebudou tedy vznikat nároky na nové zábory
území z titulu výstavby vnějších výsypek. Směrování veškerých skrývaných hmot na vnitřní
výsypky má za cíl minimalizovat objem zbytkových jam. I přesto dochází k deficitu hmot pro
zmenšení objemu zbytkové jámy. Z toho důvodu budou společně se skrývkovými zeminami
zakládány také přepracované tuhé zbytky po spalování hnědého uhlí. Jedná se o
certifikované výrobky „granuláty do výsypek povrchových lomů". K zakládání těchto materiálů
je využívána báňská technologie a postup zakládání je součástí plánu otvírky a přípravy
dobývání a jednotlivých báňských postupů. Kladným vlivem je pokračující rekultivace území.
Průběžnou sanací a rekultivací území bude dotvářen konečný reliéf krajiny. Cílem
rekultivačních prací je i provedení stabilizace okrajových a svažitých partií lomu a omezovat
tak možnost vzniku vodní a větrné eroze. Dlouhodobé zkušenosti s půdotvornými procesy
antropozemí a produkční schopnosti těchto půd minimalizují dopady na půdu. Podrobnosti
jsou obsahem Pedologického hodnocení - samostatná příloha dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

47

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska vlivu na horninové prostředí a nerostné zdroje znamená těžba v období od roku
2012 do roku 2032 na lomu Vršany pokračování racionálního využívání ložiska hnědého uhlí
v souladu s báňskou legislativou a s legislativou na ochranu životního prostředí.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Negativní vlivy nelze předpokládat ani v důsledku využívání odpadů ve vytěžených
prostorách lomu, které je prováděno na základě příslušného souhlasu v souladu s platnými
předpisy. V sortimentu využívaných odpadů převažují výkopové zeminy a vytříděný stavební
odpad, u kterého není předpoklad kontaminace okolí.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V květeně řešeného území je zastoupen pouze 1 zvláště chráněný druh - ostřice žitná, která
je však v lokalitě pravděpodobně úmyslně vysazená. Výskyt většiny druhů uvedených v
Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001) není nutné podle
biologického hodnocení pokládat za problematický z důvodu jejich malého ohrožení a vcelku
běžného výskytu v oblasti, případně že jejich výskyt je vázán na ruderální stanoviště.
Výjimkou jsou pouze zmíněná ostřice žitná a sítina skokaní (také pravděpodobně vysazená),
ty se v oblasti i v rámci ČR vyskytují roztroušeně až vzácně a specificky s vazbou na
minerálně vydatnější až zasolené půdy (které jsou ovšem v oblasti Mostecka vcelku běžné). I
v případě těchto druhů je výskyt v řešeném území vázán na antropogenně podmíněná
stanoviště (břehy nebeských jezírek vzniklých v důsledku těžební činnosti).
Fauna obratlovců většiny dílčích lokalit zájmové oblasti, a to i přes relativně vysoký počet
zjištěných druhů, zejména ptáků, je poměrně chudá. Relativně vysoké zastoupení zvláště
chráněných taxonů je způsobeno jednak tím, že velké množství druhů, a to i druhů poměrně
v současnosti široce rozšířených - zejména v ruderalizovaných krajinách, je předmětem
zákonné ochrany, tak i tím, že součástí zájmové oblasti jsou různá sukcesní stádia potěžební
krajiny, čímž je podpořena celková rozmanitost biotopů řešeného území. Plošně dominuje
bezlesá nevyužívaná ruderalizovaná nebo zemědělsky využívaná krajina, ve které dochází
tu více tu maloplošně k lesnické rekultivaci. Hodnotným prvkem z hlediska ochrany
biodiverzity jsou zde zejména mělké vodní nádrže, které v malých hustotách a vzácně hostí
zvl. chráněné a ubývající druhy mokřadních stanovišť.
S výjimkou obojživelníků se v řešeném území s druhy zvl. chráněnými setkáváme spíše
vzácně (protahující ptáci - např. vodouš rudonohý, pisík obecný; mokřadní druhy ptáků hnízdící i protahující: slavík modráček středoevropský, moták pochop a potápka malá; ptáci
hnízdící a zimující v bezlesí - chocholouš obecný). Největší množství zvl. chráněných druhů
tvoří ty druhy, které jsou zde anebo v širším okolí zájmové oblasti poměrně hojné až obecné
(viz komentáře k jednotlivým druhům). Těmto pak hrozí spíše než rozšíření těžby, kdy zmizí
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pouze z těžené oblasti a nově vznikající deponie budou opět kolonizovat, úbytek především
do budoucna, zejména v důsledku zemědělských, lesnických a případně i rozsáhlých
vodních rekultivací.
Ve fauně pavouků i střevlíkovitých brouků převažovaly druhy s vazbou na narušená
stanoviště (u pavouků - 51%, u střevlíkovitých - 56%), zejména pak pavouk Pardosa agrestis
(60% odchycených jedinců) a střevlík Harpalus rufipes (40% odchycených jedinců). Relativně
vysoký byl však i počet druhů preferujících člověkem jen mírně narušená a tedy přírodě
blízká prostředí (pavouci - 36%, střevlíci - 40%). Mnohé z těchto druhů se však vyskytovaly v
pastech řídce, tzn. v jednotlivých exemplářích. Druhy s vazbou na reliktní stanoviště (sensu
BUCHAR 1992 - pavouci a HŮRKA et al. 1996 - střevlíkovití) byly vzácné a byly zjištěny v
počtu pouze jednotlivých kusů. Z pavouků byly zjištěny tyto reliktní (RI) druhy (13% všech
druhů) Euryopis flavomaculata, Haplodrassus dalmatensis, Zelotes electus, Z. aeneus,
Nematogmus sanguinolentus, Titanoeca quadriguttata, Zelotes longipes, přičemž první 3
jmenované druhy pravděpodobně pronikají ze skalních stepí a podobných biotopů v okolí do
narušených stanovišť častěji, eviduje je z výsypek Mostecka např. RŮŽIČKA et HEJKAL
(1997). Obdobně lze však vysvětlit i výskyt ostatních druhů. Ze střevlíků byl zjištěn jeden
reliktní (R) druh - Ophonus diffinis (4% všech druhů). O. diffinis se souvisleji vyskytuje např. v
Českém středohoří (VESELÝ 2002), na jehož okraji zájmové území leží. Druh byl zjištěn na
dílčí lokalitě 1 v těsném sousedství původní krajiny, nález proto není nikterak unikátní.
Z hlediska zákonné ochrany, tzn. výskytu druhů zvláště chráněných dle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., byl na dílčí lokalitě 1 a 2 zjištěn pouze expanzivní Brachynus crepitans. Kromě
reliktních a přírodě blízkých lokalit proniká často i do člověkem silně ovlivněných stanovišť,
jako jsou pole, výsypky v časných stádiích sukcese apod. Zde někdy může vytvářet silné
populace.
Bylo zjištěno celkem 7 zvlášť
ohrožené (§3). Jedná se o 3
ohrožené), dva běžné druhy
pozorovaného motýla otakárka
většího (Brachinus crepitans).

chráněných druhů hmyzu, všechny jsou chráněné jako
druhy běžných druhů mravenců rodu Formica (kategorie
čmeláků - rod Bombus (kategorie ohrožené), lokálně
fenyklového (Papilio machaon) a již zmíněného prskavce

Zákonná ochrana všech zjištěných zvláště chráněných druhů, vždy v kategorii nejnižší - tj.
ohrožené, je velmi diskutabilní, neboť se jedná o druhy, které převážně na suchých a teplých
antropogenně silně narušených stanovištích nacházíme poměrně obecně a rozhodně nepatří
k druhům ohroženým. Mezi biology je tato skutečnost dlouhodobě obecně známá, avšak je
nutné na tento problém neustále upozorňovat, neboť vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. tuto
skutečnost stále nezohledňuje.
K významnějším nálezům patří některé druhy motýlů (ze zjištěných druhů především
Plebeius argus).
Charakter fauny bezobratlých dokresluje i výskyt Oedipoda caerulescens, který je druhem
jen lokálně se vyskytujícím na suchých a teplých mezích, loukách apod. biotopech. Na
vhodných teplých a suchých místech se nevyhýbá ani intravilánům některých měst nebo
výsypkovým biotopům s řídkou vegetací. Pozoruhodný je nález xerotermního brouka Trox
hispidus v dílčí lokalitě č. 1, který se v ČR vyskytuje velmi lokálně a vzácně.
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Zátěž pro přírodu (faunu a flóru) je, dle provedeného ročního biologického hodnocení,
zjištěna jako únosná. Z provedených biologických průzkumů je zřejmé, že fauna a flóra
dotčeného území je velmi podobná území, které bude vytvořeno v rámci paralelně
probíhající sanace a rekultivace povrchového lomu. Souběžně s postupem lomu jsou
uvolňovány pozemky pro rekultivaci, tedy pro vytvoření či spontánní vznik nových i přírodě
blízkých biotopů (hlavně mokřadů) a to v případě hodnoceného záměru přibližně ve stejné
kvalitě a kvantitě jako biotopy těžbou zničené. Tempo vytváření či spontánního vzniku
nových biotopů je předpokládáno přibližně stejné jako tempo postupu lomu. Kvalita a tempo
vytváření nových biotopů rostlin a živočichů jsou přitom faktory, které mají nejvýznamnější
zmírňující účinek na předpokládané negativní dopady záměru. Vzhledem k tomu, že s
realizací záměru je spojena sanace a rekultivace celého i v současnosti povrchovou těžbou
rozsáhle dotčeného území, lze celkový výsledek realizace záměru (tedy včetně rekultivace
zbytkového území) hodnotit jako daleko příznivější pro faunu a flóru, než je současný stav.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. K provedenému hodnocení je nutno
doplnit vliv na lindušku úhorní a strnada zahradního, který je řešen příslušnou podmínkou
návrhu stanoviska.

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Záměrem POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice nedochází k
výrazné změně stávajícího krajinného rázu tj. dochovaných typických hodnot a rysů KR a
záměr je tedy z pohledu ochrany krajinného rázu únosný.
Celková koncepce následné rekultivace odpovídá požadavkům tvorby resp. obnovy
předtěžebního charakteru krajiny, nově s posílením její ekologické funkce a vyšším
zastoupením rozptýlené zeleně.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vliv posuzovaného záměru na kulturní hodnoty nehmotné povahy, jako jsou například místní
tradice, není nutno v souvislosti s pokračováním těžby v daném území uvažovat.
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Pro pokračování těžby na lomu Vršany byla Ústavem archeologické památkové péče
severozápadních Čech se sídlem v Mostě, v roce 2009 vypracována archeologická
expertiza. Z archeologické expertizy vyplývá, že je v území prokázána existence
archeologického naleziště, z čehož vyplývá, že po skrývce ornice v předpolí povrchového
lomu bude nutno dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záchranný
archeologický výzkum na náklad oznamovatele. Naleziště však není zapsáno v seznamu
památek a neleží v chráněném území, takže z pohledu zákona není překážkou pro
pokračování těžby.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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III. Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající
zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké.

Předkládaný záměr Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem
do DP Slatinice navazuje na současnou těžbu na této lokalitě. Lom vznikl spojením bývalých
samostatných povrchových lomů a to lomu Vršany a lomu Jan Šverma. Těžební prostor je ve
všech směrech územně omezen jednak hranicemi dobývacích prostorů, jednak předpolím
lomu a plochami na nichž probíhají rekultivační práce. Postup lomu Vršany respektuje
závaznou linii těžeb dle usnesení vlády č. 444/ 1991 z 31. 10. 1991.
Hornická činnost na lomu Vršany probíhá v současné době na základě Povolení hornické
činnosti, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod
zn. 399/02. Jedním z podkladů pro toto povolení bylo POPD „Postup v dobývacím prostoru
Holešice k energetickému koridoru", na které proběhl proces hodnocení vlivů na životní
prostředí podle, v té době platném, zákona č. 244/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru inženýrských
sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní fáze.
V první fázi, tj. do roku 2032 pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem, s následným
přechodem do DP Slatinice.
Druhou fází postupu lomu Vršany, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky. Postup lomu je v této fázi
především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. Území pro těžbu je v severní části
omezeno hranicí dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem
skrývkových řezů lomu se zřetelem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování
uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. Z hlediska
územního situování záměru lze konstatovat, že po celou projektovanou dobu trvání záměru
bude těžba hnědého uhlí probíhat v hranicích územně ekologických limitů v prostoru
stanovených dobývacích prostorů. Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v
období prvních 20 let, tj. do roku 2032, bude dosaženo téměř úplného územního záboru konečných hranic lomu Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude již jen
docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou
na nižších skrývkových a uhelných horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně
uvolňovaných ploch. Tato skutečnost znamená, že se budou možné vlivy záměru na životní
prostředí po roce 2032 snižovat.
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Nedílnou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 je plán
sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, který navazuje na v současné době probíhající
rekultivační činnosti.
Uvažovaný záměr byl v předkládané dokumentaci posouzen ze všech podstatných hledisek.
Pro provedení posouzení byly prostudovány a zapracovány všechny v současné době
dostupné podklady, odborné studie, expertní posudky a informace.
Z hlediska územního plánu není záměr v rozporu s platným územním plánem a záměrem
nebudou dotčena žádná území s jakýmkoliv stupněm ochrany.
Z hlediska posuzovaných vlivů ve vazbě na zdraví lidí a jednotlivé složky životního prostředí,
které jsou obsahem Části D Komplexní c harakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti budou patřit zejména:

Vlivy na akustickou a imisní situaci v zájmovém území
Ze závěrů rozptylové a akustické studie a následně provedeného hodnocení vlivů na veřejné
zdraví vyplývá, že postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Most k postřehnutelné
změně akustické situace v noční době a k dodržení hygienických limitů hluku pro noční dobu
jsou proto navržena nezbytná opatření. Při dodržení hlukového limitu pro noční dobu ani po
přiblížení těžby nehrozí pro průměrně citlivou část populace zájmového území překročení
prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. U citlivé části populace však
nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i podlimitní úrovně.
Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u citlivější části
populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní úrovni hlukové
zátěže.
Při hodnocení imisního vlivu příspěvku záměru se jedná přitom spíše o podíl na hodnoceném
riziku imisního pozadí, nežli o jeho navýšení, neboť v odhadovaném pozadí je již současný
imisní příspěvek prašnosti ze stávající těžební činnosti v zájmovém území zahrnut. Přesto
výsledek hodnocení potvrzuje opodstatněnost důsledné realizace opatření ke snížení
prašnosti z ovlivnitelných zdrojů provozu těžby.
Podle návrhu zpracovatele rozptylové studie je doporučeno doplnění stávajícího systému
ověřovacích měření prašnosti a ověření aktuálního stavu po roce 2023 novou rozptylovou
studií s vyhodnocením jejích výsledků i z hlediska zdravotních rizik.
Na základě provedených hodnocení akustické situace se jako opatření doporučuje ověření
skutečné akustické situace ověřovacím měřením a podle výsledků případná realizace
protihlukových opatření ke spolehlivému dodržení hygienického limitu hluku v noční době.

Vlivy na vodní režim (odvodnění předpolí pro bezpečné vydobytí ložiska, hydrická rekultivace
zbytkové jámy)
Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. Přeložka
Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních svahů
Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Větší část srážkových vod, spadlých na
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území lomu Vršany, odtéká do zbytkové jámy lomu Vršany, odkud je jako důlní voda čerpána
a po úpravě odváděna do Slatinického potoka.
Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve všech
zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích odvodňovacích
vrtů je snižována napjatá hladina vody v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany.
Postupně je prováděno odvodnění v kolektorech spodních a svrchních meziložních písků a v
uhelných slojích. Kromě podložních písků jsou všechny kolektory postupně odtěžovány
lomem, přestávají existovat a budou nahrazeny vnitřní výsypkou.
Způsob odvodňování lomu je součástí důlních plánovacích map a je řízen v souladu s
báňskými předpisy pro bezpečné vydobytí ložiska. Jakost vypouštěné důlní vody a vod
podzemních je před vypouštěním do veřejné vodoteče průběžně kontrolována a vypouštění
je prováděno na základě podmínek vodoprávního rozhodnutí.
Za výrazně kladný vliv lze označit navrhovanou sanaci zbytkové jámy hydrickou rekultivací.
Vedle nové vodní plochy vznikne i řada mokřadů, podporujících návrat života do krajiny.

Vlivy na krajinu
Každá povrchová těžba nerostných surovin vždy vytváří negativní plošné dominanty a
zasahuje do pohledových vztahů v krajině. V zájmovém území lomu Vršany se navíc jedná o
plochu 24,9 km2, kde dochází ke změně geomorfologických struktur.
V daném případě záměru POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice
dochází k rozšíření stávající těžby východním směrem o 6001000 m. Ze zmíněných 24,9 km2
je 20,2 km2 součástí aktuálního schváleného POPD a pouze 4,7 km2 je území nově
zasažené záměrem. Z toho 2,7 km2 bylo již v minulosti zasaženo povrchovou těžbou a pouze
2,0 km2 představuje dosud přímo nedotčený prostor tzv. Hořanského koridoru.
Záměr bude realizován uvnitř „Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a energetiky
v Severočeské hnědouhelné pánvi", vyhlášených usnesením vlády ČR č.444/91 dne 30. 10.
1991. Veškeré hmoty budou ukládány do již vytěžených prostor na vnitřní výsypky, bude
zmenšován objem zbytkové jámy.
Po počátečním rozšíření se bude postupně snižovat činná plocha lomu a bude se vzdalovat
od obcí Vrskmaň, Strupčice a Malé Březno. Rekultivace území bude průběžně probíhat již při
realizaci záměru od vnějších kontaktních ploch s okolím dovnitř lomu. V prostoru přiblížení
těžby k okrajové části Mostu (pod Resslem) dojde po odtěžení 0. a 1. skrývkového řezu,
které budou sloužit k přeložení produktovodů z Hořanského koridoru, urychleně k sanaci a
lesnické rekultivaci svahů a tím k oddálení a odstínění činné plochy lomu.
Dotčený krajinný prostor představuje specifickou těžební krajinu s významně sníženou
estetickou hodnotou, s pouhými fragmenty někdejších přírodních hodnot a bez kulturně
historických hodnot, které byly setřeny minulou těžební činností a navazující industrializací.
Lze tak hovořit pouze o základní ochraně krajinného rázu, kdy je třeba chránit pouze
dominantní typické znaky a kdy jednoznačně převažuje tvorba krajiny nad ochranou stavu.
Základním cílem sanací a rekultivací je dosažení stavu harmonické kulturní krajiny s vodní
plochou ve zbytkové jámě. Území je koncipováno jako otevřená krajina s velkým podílem
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zemědělsky využitelných ploch tak, jak tomu zde bylo před zahájením těžební činnosti, při
optimálním podílu lesních porostů a ekologicky stabilnějších ploch. Počítá se zapojením
celého území do územního systému ekologické stability.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměrem POPD lomu Vršany od roku 2012 se
vstupem do DP Slatinice nedochází k výrazné změně stávajícího krajinného rázu tj.
dochovaných typických hodnot a rysů krajinného rázu a záměr je tedy z pohledu ochrany
krajinného rázu únosný. Celková koncepce následné rekultivace odpovídá požadavkům
tvorby resp. obnovy předtěžebního charakteru krajiny, nově s posílením její ekologické
funkce a vyšším zastoupením rozptýlené zeleně.

Vlivy na flóru a faunu
V rámci biologického hodnocení záměru bylo hodnoceno 11 přímých a nepřímých vlivů
působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska a 4 vlivy působící ve fázi sanace a rekultivace
území. Vlivy byly posuzovány z hlediska jejich působení (kladné, neutrální, negativní),
intenzity, plošného působení, trvání, a to formou vyjádření celkové míry významnosti vlivů,
která představuje vážený aritmetický průměr kvantity jednotlivých posuzovaných hledisek. V
úvahu byly brány kladně a negativně působící okolnosti v jednotlivých vlivech. Z vlivů
působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska bude nejvýznamněji působit přímý vliv zničení
stávajícího vegetačního krytu, tento vliv byl hodnocen jako velmi závažně negativní. Až jako
velmi významně negativní byl hodnocen vliv emisí do ovzduší - zejména co se týká emisi
polétavého prachu. Naopak až jako velmi pozitivní vliv je chápán zákaz vstupu člověka
(vyjma povolaných osob) do dolového pole (prostor aktivní těžby, prostor vnitřních výsypek).
Všechny 4 vlivy působící ve fázi sanace a rekultivace území byly hodnoceny jako pozitivní.
Celková míra významnosti jednotlivých vlivů však nic nevypovídá o jejich účinku na faunu a
flóru, biotopy. Proto bylo zvláště provedeno hodnocení dopadů záměru na rostliny, živočichy,
biotopy i území ochrany přírody (založená k ochraně rostlin a živočichů).
Hodnoceny byly zejména dopady na:
-

populace zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin,

-

populace vzácných, ale zákonem nechráněných druhů rostlin z „červeného" seznamu
cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001),

-

populace ostatních planě rostoucích cévnatých rostlin,

-

přírodní biotopy soustavy, vyjma biotopů prioritních (CHYTRÝ et al., 2001) - výhradně
mokřadní biotopy,

-

přírodní biotopy soustavy NATURA - prioritní biotopy (CHYTRÝ et al., 2001),

-

biotopy zvláště chráněných druhů rostlin,

-

populace zvláště chráněných druhů živočichů,

-

populace ostatních druhů obojživelníků,

-

populace ostatních druhů ptáků,

-

populace ostatních druhů savců,
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-

populace ostatních druhů měkkýšů,

-

populace ostatních druhů členovců,

-

biotopy zvláště chráněných druhů živočichů,

-

biotopy ostatních volně žijících druhů živočichů,

-

biocentra, migrační biokoridory,

-

MZCHÚ zřízená k ochraně rostlin, živočichů nebo jejich biotopů,

-

VKP zřízená k ochraně rostlin, živočichů nebo jejich biotopů.

Hodnocení dopadů jednotlivých vlivů bylo provedeno expertním odhadem. Subjektivnost
hodnocení byla snížena rozhodováním v kolektivu autorů biologického hodnocení brainstorming. V rozhodování o míře dopadu vlivů byly rozhodující zejména: počet individuí a
druhů vzácných a zvláště chráněných organizmů, plocha a stupeň poškození jejich biotopů,
plocha a stupeň poškození přírodních či přirozených biotopů planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů, celkový podíl realizací stavby poškozených, negativně ovlivněných či
zničených přírodních biotopů v oblasti, rozsah zásahu a stupeň ovlivnění MZCHÚ, VKP a
ÚSES.
Hodnocení dopadů vlivů na rostliny a živočichy a území ochrany přírody bylo provedeno
pouze pro fázi přípravy a dobývání ložiska (fáze vlastní těžební činnosti a souběžně
prováděné rekultivace). Hodnocení pro fázi sanace a rekultivace území (fáze sanace a
rekultivace zbytkového území po ukončení vlastní těžební činnosti) bylo pokládáno autory
biologického hodnocení za neúčelné, a to z několika důvodů:
-

Fáze rekultivace zbytkového území bude zahájena až za několik desítek let.

-

Není dobře dopředu znám stav bioty území po vytěžení ložiska.

-

Celkové dopady rekultivací v obou variantách na biotu území budou pozitivní.

-

Fáze sanace a rekultivace je hodnocena jinou metodou, kdy je hledána z hlediska
bioty výhodnější varianta řešení.

Celkem bylo pro fázi přípravy a dobývání ložiska posouzeno 44 parametrů, přičemž u 34
parametrů jsou očekávány buď žádné, nebo max. mírně negativní dopady. Celkově až jako
velmi negativní byly hodnoceny dopady na populace ostatních planě rostoucích cévnatých
rostlin, na přírodní biotopy rostlin, vyjma prioritních biotopů (sensu CHYTRÝ et al. 2001) výhradně mokřadní biotopy. Až středně negativní dopady jsou očekávány v případě biotopů
zvláště chráněných druhů a v případech populací jednotlivých druhů obojživelníků. Při
respektování jednotlivých zmírňujících doporučení budou negativní dopady sníženy na
minimum. Zásadním zmírňujícím faktorem je, že souběžně s likvidací biotopů budou vznikat
biotopy nové v rámci sanace a rekultivace těžbou opuštěného území, a to v podobné kvalitě
a kvantitě jako biotopy odstraňované. Problematická je vazba zvláště chráněných taxonů
živočichů (ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) na území dotčeném otvírkou a
dobýváním ložiska, která byla zjištěna u těchto druhů (stav k 30. 6. 2009):
-

Z kategorie kriticky ohrožených druhů - strnad luční (Miliaria calandra), skokan
skřehotavý (Pelophylax ridibundus).
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-

Z kategorie silně ohrožených druhů - konipas luční (Motacilaflava), pisík obecný
(Actitis hypoleucos), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula),
čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha
zelená (Bufo viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ostřice žitná (Carex secalina).

-

Z kategorie ohrožených druhů - bramborníček černohlavý (Saxicola torquata),
bramborníček hnědý (S. rubetra), slavík obecný (Luscinia megarhynchos),
chocholouš obecný (Galerida cristata), moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev
polní (Perdix perdix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), prskavec větší
(Brachinus crepitans), čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák skalní (Bombus
lapidarius), mravenci (Formica cunicularia, Formica fusca, Formica rufibarbis),
otakárek fenyklový (Papilio machaon).

Případné negativní dopady záměru na zvláště chráněné druhy organizmů lze snížit v rámci
biologického hodnocení navrženými opatřeními. Navržená opatření mají obecný účinek vztahují se na celé živočišné skupiny. Před podáním žádostí o výjimky by bylo vhodné
provést aktualizaci stavu výskytu zvláště chráněných organizmů v dotčeném území.

S ohledem na dlouhodobou těžbu hnědého uhlí v daném území, která probíhá a bude
probíhat podle schválené báňské dokumentace a zejména, podle schválené a za přítomnosti
veřejnosti projednané dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, lze konstatovat, že jsou a budou průběžně
činěna preventivní opatření pro předcházení a zmírnění dopadů těžby do oblasti životního
prostředí a zdraví lidí. Nedochází a nebude docházet k překračování lokálního měřítka
významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Po vyhodnocení obsahu záměru ve vztahu k možným dopadům do jednotlivých složek
životního prostředí a zdraví lidí a zejména vzhledem k jeho lokalizaci, lze konstatovat, že je
vyloučena možnost příhraničních vlivů hodnoceného záměru - Plán otvírky, přípravy a
dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí. Ke kriticky ohroženým druhům ptáků je nutno doplnit
lindušku úhorní (Anthus campestris) a strnada zahradního (Emberiza hortulana), o jejichž
výskytu byla dodána informace od Krajského úřadu.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Opatření proti výbuchu plynů a prachu
Při provádění hornické činnosti dochází k vývinu plynů a prachů, které mají schopnost
výbuchu v uzavřených prostorách. Organizačně a technicky je zajištěno potřebné větrání či
odsávání tak, aby nevznikaly nebezpečné koncentrace.

Opatření proti samovznícení uhlí a důlním požárům
Uhelná sloj lomu Vršany není náchylná k samovznícení. Přesto, ale ke vzniku zápar může
mimořádně docházet. Meziloží je totiž proloženo vrstvičkami uhelnatého jílu, které sice
nesplňují svými parametry uhelnou substanci, ale při nakypření a přístupu vzduchu může
postupně docházet k zapaření. Prevence a likvidace těchto zápar je řešena vnitřní řídící
normou a dle potřeby zajišťována.

Opatření proti průvalům vod
předpolí lomu Vršany se, na základě stávajících zkušeností, vyskytují neodvodněné,
izolované polohy svrchních meziložních písčitých čoček. V současné době nelze tyto čočky
odvodnit, a proto v období platnosti plánu otvírky, přípravy a dobývání se zvodněné horizonty
budou odvodňovat přímo před postupem rýpadla. Po naříznutí čočky budou vody gravitačně
svedeny otevřenými příkopy do jímky pomocné čerpací stanice ČS K 92, případně jímky
hlavní čerpací stanice na dně lomu. Pro tyto případy, jakož i případy vydatných srážek a
zachycování povrchových vod je zpracována vnitřní řídící norma. Ve švermovském křídle
lomu Vršany, je lokalizován v podloží uhelné sloje zvodněný horizont tzv. strupčické deprese.
Do okamžiku bezpečného přesypání etážemi vnitřní výsypky Vršany bude provozováno
čerpání vod čerpacími vrty umístěnými v prostoru uhelných řezů lomu Vršany.

Opatření proti nebezpečí průtrží hornin, uhlí a plynů
podmínkách lomu Vršany nebezpečí průtrže uhlí a plynů nevzniká. Možnost průtrže hornin
se může vyskytnout na 2. skrývkovém řezu, kde se budou vyskytovat i mocné polohy
částečně zvodnělých písků. Organizačně a technicky je těžba písčitých horizontů ošetřena
vnitřní řídící normou.

Důlní otřesy
prostoru lomu Vršany toto nebezpečí nevzniká a po dobu platnosti POPD se toto nebezpečí
nepředpokládá.

Opatření proti propadnutí strojů a osob do nezavalených prostor po hlubinném dobývání
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Toto nebezpečí v podmínkách lomu Vršany existuje, a po dobu platnosti POPD existovat
bude, protože porubní fronta zasahuje do prostoru bývalého hlubinného dobývání (důl
Washington). Přehled o bývalé hlubinné činnosti je veden v důlních mapách. Tato
problematika je řešena a zajišťována v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními
normami.

Opatření pro případ sesuvu zemin
Opatřením proti sesuvům zemin na skrývkových řezech i výsypkových etáží je dáno
především dodržováním všech geomechanických podmínek stanovených v posudku
zpracovaného ve VÚHU Most.
Následná opatření v případě vzniklých havarijních situací jsou vedena v souladu s
Havarijním plánem. O způsobu likvidace případné mimořádné události rozhoduje závodní
lomu na základě posouzení a vyhodnocení vzniklé situace, včetně stanovení potřebných
opatření.

Vnější ochrana lomu Vršany před povodněmi
Vnější ochrana lomu Vršany (lokalita Šverma) před povrchovými vodami je zajištěna ze
severu a západu vodohospodářskými objekty, které byly vybudovány v rámci stavby s
názvem „Náhradní opatření za nádrž Dřínov" (NOD). Jedním z důvodů této stavby bylo mimo
jiné právě zajištění postupu bývalého lomu Jan Šverma odkloněním řeky Bílina a Hutního
potoka mimo dobývací prostor. Vybudované objekty jsou dimenzovány na zachycení průtoku
stoleté vody tj. na Q100.
Majitelem a provozovatelem těchto děl je Povodí Ohře, s. p. Stavby mají trvalý charakter.
Jedná se zejména o stavbu vodní dílo Újezd s objemem cca 6,6 mil. m3 retenčního prostoru
spolu s přeložkami řeky Bíliny a Hutního potoka. Tyto objekty se nacházejí na severozápadní
hranici dobývacího prostoru Holešice. V tomto prostoru se rovněž nachází bývalá nádrž
Kyjice (jako vodohospodářské dílo zrušena 15. 3. 1994 rozhodnutím OÚ Chomutov pod zn.
RŽP-III-61/94 ). Do této bývalé nádrže jsou odváděny veškeré povrchové a srážkové vody z
celého povodí pod nádrží Újezd, dále pak odpadní vody z areálu Vrskmaň, obce Vrskmaň a
je do ní zaústěn i bezpečnostní přeliv vodního díla Újezd. Čerpání výše uvedených vod z této
bezodtokové oblasti je zajišťováno čerpací stanicí A I., která pracuje v automatickém režimu.
V případě, že by došlo k funkci bezpečnostního přelivu vodního díla Újezd, bude celý tento
bezodtokový prostor o objemu cca 620 880 m3 postupně zatopen včetně čerpací stanice A I.
a napájecích linek pro tuto čerpací stanici. V případě této situace bude čerpací stanice A I.
evakuována. Bezpečnost provozu nebude v žádném případě ohrožena. Z jižní a východní
strany je lom Vršany (lokalita Vršany) odvodňován vodními toky, které protékají povrchovým
areálem Hrabák - Luční potok a Slatinický potok. Luční potok odvádí vody přitékající z oblasti
obcí Velebudice a Čepirohy. Vodu z případného přepadu věžového vodojemu, podzemní a
povrchové vody z prostoru skládky uhlí I, uhlí II. a odpadní vody z čistírny odpadních vod
ČOV Hrabák jsou odváděny do Lučního a dále do Slatinického potoka. Nebezpečí
povodňového stavu zde přímo nehrozí. Slatinický potok dále odvádí vody z usazovacího
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rybníku úpravny důlních vod lomu Vršany a vody z přepadu sedimentační nádrže do toku
Srpiny, která je již mimo území lomu.

Nakládání s chemickými látkami a přípravky (NCHLaP)
Při nakládání s chemickými látkami a přípravky je postupováno podle „Pravidel
vnitroakciového řízení". Bezpečnostní listy jsou získávány při každém novém nákupu
výrobků. Tyto listy jsou zavedeny do evidence, vedené na intranetu a jsou dostupné všem
zaměstnancům. Na základě bezpečnostních listů jsou pro příslušná pracoviště
vypracovávána pravidla pro práci s výrobky, které obsahují chemické látky s vlastnostmi,
vyjmenovanými v zákoně a prováděcích předpisech.

Samostatně je řešeno posouzení rizik havárie produktovodů, které budou přeloženy do
prostoru konečné hrany lomu Vršany. Příprava a realizace záměru pokračování těžby a
záměru přeložek inženýrských sítí (včetně produktovodů) budou vzájemně koordinovány.
Případné činnosti v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou v předstihu projednány a
prováděny se souhlasem vlastníků (provozovatelů).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou charakteristiku environmentálních rizik lze považovat za dostatečnou a
vyčerpávající.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace obsahuje hodnocení
všech složek životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž
ovlivnění je pro posuzovaný záměr charakteristické a zejména vyhodnocení možných vlivů
na zdraví lidí.
Údaje o stávajícím stavu životního prostředí a také určité prognózy byly kromě běžných
publikací získány především z podkladů, které jsou k dispozici na Vršanské uhelné a.s. a
Czech Coal Services a.s. Jedná se o řadu studijních a výzkumných prací, které byly
postupně zpracovány pro potřeby přípravy těžebních postupů na lokalitě lomu Vršany Šverma. Tyto podklady byly doplněny externími odbornými posudky, které byly zpracovány
přímo pro potřeby hodnocení vlivů a možných dopadů pokračování těžby na životní prostředí
a jsou jako samostatné textové přílohy součástí této dokumentace.
Metodiky prognózování a další zdroje získávání údajů o stavu před, v průběhu a po realizaci
záměru pokračování těžby v jednotlivých subsystémech životního prostředí jsou uvedeny v
doprovodných studiích a literárních podkladech.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci koncepčních prací bylo variantně řešeno zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany. K
tomuto byly v roce 2008 vypracovány studie, které řešily následující dvě varianty zahlazení
tzv.:
-

„Mokrá varianta", která je obsahem Souhrnného plánu sanací a rekultivací lomu
Vršany - Šverma těžba v Hořanském koridoru

-

„Varianta s mokřadem", která je rozpracována v Souhrnném plánu sanací a
rekultivací lomu Vršany - Šverma- těžba v koridoru varianta s mokřadem.

Celková koncepce řešení obou variant zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany vychází z
kulturně-historického a sociálně ekonomického vývoje zájmového území, které bylo v
minulosti vysoce zemědělsky využíváno. Vytváření zemědělských ploch, doplněných
rozptýlenou zelení (remízky, větrolamy), respektuje tyto vazby a využívá celkové bilance
skrytých zúrodnitelných zemin a ornice z předpolí. Řešení respektuje přírodní podmínky
okolí, na které navazuje reliéf vzniklý báňskou činností. Lesnická rekultivace s
mimoprodukční funkcí, půdoochrannou a meliorační má nezastupitelnou funkci v
krajinotvorném členění a je významným způsobem rekultivace z pohledu plnění dalších
funkcí v krajině (klimatická, hygienická, rekreační, environmentální a estetická).
Rekultivace ostatní doplňuje prostorové členění jednotlivých druhů rekultivace a v komplexu
se řídí zásadou účelnosti, funkčnosti celého budoucího krajinného systému. Rekultivace
vodní zajišťuje regulaci a zadržení vody v území, které přinese do území vhodné podmínky a
oživení pro faunu a zajišťuje rozmanitost flóry na rekultivovaném území.
V souladu s celkovou koncepcí bylo v širším zájmovém území navrženo celkem 2 696 ha
ploch rekultivací (rozpracované a zahajované), které jsou zahrnuty do POPD 2012 - cca
2052 s předpokládaným ukončením rekultivace po roce 2061.
Navrhovaná „Mokrá varianta" představuje návaznost na současný stav prováděných
rekultivací a představuje provádění rekultivací přírodě blízkých a odpovídajících
předpokladům jejich budoucího trvalého využívání s ohledem na území blízkého okolí a jeho
sociálně-ekonomické potřeby a rozvoj. Proto jsou ve větším objemu navrženy rekultivace
zemědělského charakteru vhodně doplněné vyššími porosty k dosažení funkční krajiny s
plnohodnotným územním systémem ekologické stability. Prostor zbytkové jámy je navržen k
rychlému zavodnění při vzniku jezera se stabilizovanou vodní hladinou. Jezero, které zde
vznikne, patří z pohledu jiných těžebních lokalit SHR mezi menší a to jak z pohledu rozlohy,
tak z pohledu objemu vody. Výškově stabilizovaná vodní plocha dává možnost v partiích
břehové linie realizovat trvale řadu přírodě blízkých partií a to nejen s využitím standardních
rekultivačních postupů ale i využitím sukcese a to jak řízené, tak spontánní. Lze
předpokládat, že společenská potřeba po úpravách břehů pro rekreační účely nebude
aktuelní, neboť v regionu je již k rekreačním účelům provedena rekultivace „Benedikt",
„Vrbenský-Matylda" a v současné době je rozpracované „Jezero Most". Proto lze v koncepci
první variantu řešení cíleně směrovat k přírodnímu charakteru jezera.
Druhá varianta řešení „Varianta s mokřadem" vychází ze stejných sociálně- ekonomických,
ale i technických podmínek území. SPSaR v této variantě, kromě soustředění na
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zemědělskou rekultivaci, vhodně doplněnou vyššími porosty, zajišťujícími propojení nově
vzniklých biokoridorů a biocenter, řeší problematiku samotné zbytkové jámy. Je navrženo
tuto zbytkovou jámu řešit netradičním způsobem. Tato varianta navrhuje ponechání větší
části svahových partií k ozelenění a při dně zbytkové jámy vytvořit menší vodní plochu mokřad. Výška hladiny bude udržována - stabilizována pomocí čerpací stanice (trvale),
vybudované na břehu této vodní plochy. Nezajištění výše hladiny pomocí čerpací stanice by
v důsledku znamenalo pozvolné stoupání (desítky let) hladiny mokřadu až do dosažení
rovnovážného stavu a vytvoření jezera, které je v zásadě cílem první varianty.
Podrobnější popis variant včetně přehledných tabulek byl předmětem oznámení záměru. V
rámci zjišťovacího řízení byly vzneseny připomínky (podněty) mimo jiné i k problematice
sanací a rekultivací. Generelně předkladatelé připomínek doporučují v rámci zahlazení
následků báňské činnosti realizovat „Mokrou variantu". V této souvislosti požadují vyhodnotit
bilanci vod pro zatápění a komplexnější studii o mokré variantě rekultivace ve vztahu k
širšímu území hnědouhelné pánve. Dále požadují vyhodnotit vhodnost navržené morfologie
zbytkové jámy a jezera pro biodiverzitu, pro obecné užívání vod a pro užívání a stabilitu
pozemků přiléhajících k břehové čáře. Tato problematika byla řešena v materiálu firmy RPRINCIP MOST, s.r.o. z 11/2009 „Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení hodnocení
vlivu na životní prostředí (EIA)", které je samostatnou přílohou dokumentace. Již v průběhu
zpracování tohoto posouzení byla akceptována doporučení a připomínky, vyplývající ze
závěru zjišťovacího řízení a v rámci souběžné aktualizace řešení SPSaR (11/2009) byla na
základě připomínek a hodnocení mokré varianty upravena hloubka navrhovaného jezera a
zvětšena členitost břehové linie. Pro realizaci břehových partií bylo navrženo zmenšení
sklonu maximálně 1:8. Také připomínka k zachování části deponie zúrodnitelných zemin u
montážního místa Vršany je akceptována a zapracována do aktualizace SPSaR. Báňské
řešení a následně i SPSaR akceptují požadavek optimálního geotechnického zabezpečení
svahů Slatinické výsypky. Toto je řešeno úpravou morfologie zbytkové jámy vedoucí k
posílení patní části výsypky a úpravou sklonu konečných svahů. V aktualizovaném SPSaR je
na ploše vnitřní výsypky navržena nově řada vodních ploch - mokřadů, jejichž realizací dojde
k významnému posílení biodiverzity tohoto rekultivovaného území, tak jak požaduje
zpracované biologické hodnocení. V rámci připomínek je požadováno, plně realizovat
veškerá navrhovaná preventivní, kompenzační a rekultivační opatření tak, aby byly vytvořeny
nové ekologicky stabilní prvky v přímé návaznosti na stávající prvky ÚSES. Aktualizovaný
SPSaR - projektové řešení předkládá komplexní návrh řešení zájmového území v období od
roku 2012, kdy navazuje plynule na stávající rekultivační proces, až do ukončení rekultivací,
které se při komplexním naplnění báňského záměru předpokládá kolem roku 2061. V návrhu
jsou rekultivace kategorizovány dle jednotlivých druhů, vzájemně na sebe navazují ve vazbě
na možnosti technické a biologické proveditelnosti s cílem komplexnosti řešení a ve vztahu k
širšímu okolí. Navržené řešení sanací a rekultivací zapracovává připomínky z procesu
zjišťovacího řízení a překládá souhrnný návrh kompenzující následky báňské činnosti
průběžně postupujícím rekultivačním procesem při vzniku nového ÚSES, který je součástí
navrženého řešení a je v přímé návaznosti na prvky stávajícího systému.
Na základě oznámení záměru, připomínkovém řízení a zvážení obou variantních návrhů je
doporučena k realizaci „Mokrá varianta" a je dále označena jako varianta projektová. Se
zahrnutím připomínek zjišťovacího řízení byla BPT a.s. zpracována v 11/2009 již uvedená
aktualizace SPSaR upřesňující mokrou variantu. Tato projektová varianta akceptuje již i
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výsledky hodnocení zpracovaných na základě připomínek z oznamovacího řízení a
předkládá ucelené logické řešení, které přivádí území po těžbě do nového trvalého stavu.
Respektuje vazby na stávající okolní území, včetně možností jeho rozvoje. Vytváří a
propojuje v území ÚSES. Pro zajištění funkce území nemá nároky na jiné technické prvky
(trvalá čerpací stanice). Břehová čára svoji délkou dává možnost vytvoření pestré přírodní
břehové linie, proměnlivá hloubka jezera přináší jak hluboké, tak mělké partie vody.
Navržená projektová varianta přímo navazuje a v zásadě akceptuje řešení schválené v
procesu EIA v rámci současně platného POPD, k němuž bylo vydáno rozhodnutí v roce
2002. Předností této varianty je, že po její realizaci není potřeba trvalého čerpání vod, jako v
případě „Varianty s mokřadem". Varianta projektová je v souladu s trvale udržitelným
rozvojem daného území.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice byly v procesu EIA vyloučeny.
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III.
POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany (POPD) navazuje na schválené POPD lomu
Vršany - Šverma postup k energetickému koridoru. Povolení hornické činnosti pro lom
Vršany - Šverma bylo vydáno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě (OBÚ) dne
20. 2. 2002 pod zn. 399/02. Jedním z dokladů pro vydání rozhodnutí povolení hornické
činnosti bylo Stanovisko MŽP z procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo v
letech 2000 a 2001 vedeno v souladu se zákonem č. 244/1992Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru inženýrských
sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní fáze.
Po roce 2012 dojde k odtěžení 0. a 1. řezu Slatinické výsypky rypadlem K 800. Provozované
inženýrské sítě v koridoru budou před vstupem další báňské technologie přeloženy do nové
trasy, převážně za hranou konečného stavu budoucího prvního skrývkového řezu. V první
fázi pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem, s postupným přechodem do DP
Slatinice. Skrývkové řezy překročí stávající hranici povolení hornické činnosti v roce 2023 a
uhelné řezy v roce 2029. Zájmové území první fáze je omezeno hranicemi dobývacích
prostorů, bočními svahy vyuhleného otočného bodu bývalého lomu Jan Šverma a
navrženými hranicemi čelních svahů I. fáze. V západní části lomu (prostor vnitřní výsypky
Šverma a Vršany) respektuje hornická činnost již zmíněnou závaznou linii těžeb dle vládního
usnesení č. 444/1991 ze dne 31. 10. 1991 a ochranná pásma (hygienické ochrany) obcí
Strupčice a Vrskmaň.
Druhou fází postupu lomu Vršany, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky. Postup lomu je v této fázi
především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. Území pro těžbu je v severní části
omezeno hranicí dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem
skrývkových řezů lomu se zřetelem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování
uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. Z hlediska
územního situování záměru lze konstatovat, že po celou projektovanou dobu trvání záměru
bude těžba hnědého uhlí probíhat v hranicích územně ekologických limitů v prostoru
stanovených dobývacích prostorů. Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v
období prvních 20 let, tj. do roku 2032, bude dosaženo téměř úplného územního záboru konečných hranic lomu Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude již jen
docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou
na nižších skrývkových a uhelných horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně
uvolňovaných ploch. Tato skutečnost znamená, že se budou možné vlivy záměru na životní
prostředí po roce 2032 snižovat.
Záměr pokračování těžby a záměr přeložek inženýrských sítí bude projednáván v procesu
EIA samostatně. Projektová příprava obou záměrů bude vzájemně koordinována.
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Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice je
vypracován na zajištění kontinuální těžby hnědého uhlí v předpokládané výši cca 7 000
kt/rok.
Nedílnou součástí vypracovávaného plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice je plán sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, který
navazuje na v současné době probíhající rekultivační činnosti. Odtěžením skrývkových hmot
a uhlí dojde při těžbě ložiska hnědého uhlí na lomu Vršany ke změnám v topografii území. S
postupující těžbou je a bude území nepotřebné pro bezpečné vydobytí ložiska postupně
předáváno do rekultivací.
Sanační a rekultivační práce (SaR) jsou řešeny v souladu se zákonem č. 44/88 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o
hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. Za
sanační a rekultivační práce jsou považovány všechny práce, které je organizace povinna
učinit k nápravě škod na krajině dle horního zákona.
Návrh SaR vychází ze Souhrnného plánu sanace a rekultivace (SPSaR) území dotčeného
těžbou - varianta těžby v koridoru, zpracovaného BPT a.s. v 08/2008, který byl aktualizován
zapracováním připomínek ze zjišťovacího řízení. Aktualizaci SPSaR - „Mokrá varianta", která
je preferována na základě výsledků zjišťovacího řízení, zpracovaly BPT a.s. v 11/2009.
Aktualizace SPSaR akceptuje také výsledky biologického hodnocení, hodnocení ve vazbě na
budoucí jezero a dalších hodnocení v rámci zjišťovacího řízení. SPSaR je koncepčním
materiálem, který vychází z územně plánovací dokumentace a je řešen ve vazbě se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími dotčenými zákonnými
opatřeními.
Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného ložiska s ukončením těžby
v Hořanském koridu zůstává v oblasti rekultivací v souladu s předchozími záměry a fázemi
těžby, na které logicky a funkčně navazuje. Z pohledu krajinotvorby vytváří ucelený celek s
jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním jednotlivých druhů rekultivací se zásadou
účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému.
Řešení respektuje plochy rozpracovaných a ukončených rekultivací k termínu 31. 12. 2011 a
zahrnuje řešení s vazbou na racionální využití uhelného ložiska, vytvoření plošiny na
skrývkových řezech Slatinické výsypky pro uložení přeložek sítí Hořanského koridoru. Jako
konečný časový termín uvolnění celého zájmového území do rekultivace v oblasti zbytkové
jámy je navrženo období po roce 2052, kdy je předpokládáno dořešení konečného
projektovaného stavu lomu.
Za výchozí stav řešení SaR je uvažováno datum 1. 1. 2012.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření veřejnosti:
Příslušný úřad žádné vyjádření veřejnosti neobdržel

Vyjádření územních samosprávních celků:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
17. 2. 2010
Vyjádření k oznámení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012
se vstupem do DP Slatinice" ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), v platném znění.
Na základě Usneseni Rady Ústeckého kraje č. 33/30R/2QQ9, kterým mi jako náměstkovi
hejtmanky Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí bylo svěřeno vyjadřování v oblasti
posuzování vlivů na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy hrozí neakceptování
usnesení Rady Ústeckého kraje vlivem nedodržení zákonných lhůt, se dle § 8 odst. 2 cit.
zákona, k dokumentaci záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012
se vstupem do DP Slatinice", oznamovatele Vršanská uhelná a. s., V.Řezáče 315, 434 67
Most, zařazeného do bodu 2.3, kategorie I. přílohy č. 1 cit. zákona, vyjadřuji takto:
„Rada ÚK souhlasí s předloženou dokumentací bez připomínek a doporučuje ji po
zpracování posudku k veřejnému projednání."
Mgr. Arno Fišera
náměstek hejtmanky

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Obec Vrskmaň
431 15 Vrskmaň

17. 2. 2010
Obec Vrskmaň nemá zásadní připomínky k předložené dokumentaci záměru „Plán otvírky,
přípravy a dobývání lomu Vršany , od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice“ podle § 8
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů, zpracované v rozsahu přílohy č. 4.

Václav Hora
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Obec Strupčice

18. 2. 2010
Obec Strupčice nemá připomínky k dokumentaci vlivů záměru "Plán otvírky, přípravy a
dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice". Naše požadavky byly
splněné předložení prachové strudie a hlukové studie.
Potvrzuje vyvěšení na úřední desce Obce Strupčice dne 28. ledna 2010 a sejmutí dne
18.2.2010.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Obec Malé Březno
22.02.2010
Obec Malé Březno nemá připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí "Plán
otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice".
Tímto rovněž potvrzujeme vyvěšení výše zmíněné dokumentace na úřední desce Obce Malé
Březno ve dnech 29.1.2010 - 19.2.2010 vč.

Radim Novák
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
15. 2. 2010
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - vyjádření k dokumentaci k záměru
zařazenému v kategorii I, přílohy č. 1 zákona
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený správní
úřad dle § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasílá k dokumentaci záměru „Plán otvírky,
přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice", zpracovaného v
rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k zákonu, oznamovatele Vršanská uhelná a.s., V.Řezáče
315, 434 67 Most, následující souhrnné vyjádření:

1. K rozsahu záměru
Podle kapitoly B.I.2 „Kapacita (rozsah ) záměru" se postup lomu Vršany dělí na dvě územní
fáze. V první fázi, která započne v roce 2012 a bude trvat do roku 2032, bude postupovat
lom severním směrem s následným přechodem do DP Slatinice. Území budoucí těžby lomu
vyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí, elektrických vedení VN a komunikace II/255 ze
stávajícího Hořanského koridoru do prostoru stávající Slatinické výsypky. K narušení
prostoru Hořanského koridoru dojde přibližně v roce 2022, což znamená, že projektová
příprava přeložek musí začít prakticky současně se zahájením těžby v roce 2012, tak aby
realizace mohla proběhnout v letech 2014 - 2021. Od roku 2023 započne těžba skrývkových
řezů a od roku 2029 těžba uhelných řezů a to až do roku 2032, kdy končí první územní fáze
charakterizovaná dosažením konečných hranic lomu Vršany. Druhá územní fáze následuje
od roku 2032 do doby vyuhlení (cca do roku 2052), kdy bude docházet již jen k postupnému
zmenšování činné plochy lomu s pravděpodobným snižováním vlivů záměru na životni
prostředí. Jak záměr přeložek inženýrských sítí, tak záměr pokračování těžby po roce 2032
budou projednávány v procesech EIA samostatně.
V této souvislosti sdělujeme, že nesouhlasíme s povolením hornické činnosti pro obě územní
fáze najednou a že budeme trvat na tom, aby i POPD byl projednáván zvlášť pro prvou a
druhou územní fázi, což je (zřejmě) deklarováno právě odkazy na samostatné procesy EIA.
Je také otázkou proč nebyl projednáván záměr přeložek sítí jako součást tohoto posuzování,
neboť věcně a časově zcela spadá do 1.územní fáze. Doporučujeme zde proto zahájit
proces posuzování co nejdříve a v každém případě tak, aby jeho výsledky mohly ovlivnit
projekční práce, začínající již v roce 2012.

2. Připomínky k některým chybějícím údajům
1) Chybí údaje o jakosti zakládaných VEP (vedlejší energetické produkty) a vyhodnocení
možného dlouhodobého vlivu zakládek VEP na podzemní vody. Podle našich zkušeností
mohou deponie VEP masivně ovlivňovat jakost podzemních vod v ukazatelích RAS, pH a
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mohou překračovat předepsané limity vyluhovatelnosti a některých prvků (As, V, B) a to
bez ohledu na to, že může jít o certifikované výrobky.
2) Chybí údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod a ovlivnění recipientu v případě ÚDV
ČSA - J.Šverma.
3) Chybí údaje o dosavadním využívání cizích odpadů (bilance podle druhu, způsob a místo
založení).
4) Chybí vyhodnocení dopadů záměru na vodní bilanci dotčených povodí, zejména na
povodí Srpiny v souvislosti s plánovanými změnami v hydraulické ochraně lomu (např. v
souvislosti s ukončením odvodňování kolektoru podložních písků a provozu ČS Západ po
roce 2015).

3. Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
1) Navržená místa pro měření polétavého prachu, tj. 2 měřící místa v obci Vrskmaň, 1 místo
v obci Strupčice a 1 místo na okraji města Most, ul. Okrajová, doporučujeme rozšířit ještě
o jedno měřící místo na okraji obytné zóny Most - Čepirohy.
2) Četnost měření polétavého prachu (PM10) realizovat v pravidelných měsíčních
intervalech.
3) Měření imisí PM10 bude prováděno autorizovanou osobou.
4) Výsledky měření imisí PM10 budou předávány dotčeným obcím a KÚ ÚK,
5) Pro každý další časový horizont těžby po roce 2023 vždy ověřit vliv těžby na kvalitu
ovzduší aktuální rozptylovou studií, která zohlední aktuální imisní situaci v lokalitě,
případně aktuální imisní limity.

4. Požadavky na uvedení podmínek pro realizaci záměru do Stanoviska
1) Oznamovatel zajistí trvalou náhradu dosavadní funkce ČS A I. a ČS Strupčice tak, aby
nejpozději ke konci l.fáze postupu lomu, tj.do 31.12.2032 byly obě čerpací stanice
nahrazeny gravitačním odtokem nebo řízenou akumulací vod s vyrovnanou vodní bilancí
a s environmentálním, rekreačním nebo vodohospodářským účelem. Nejpozději do
31.12.2014 bude Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložena technická dokumentace
příslušných opatření ve stupni projektové studie. Do doby realizace těchto opatření bude
oznamovatel povinen zajistit řádnou funkci obou čerpacích stanic.
2) Oznamovatel projedná výjimku ze zákazů pro druh Carex secalina (ostřice žitná) a
chráněné druhy živočichů. V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky pro transfery
a jiná kompenzační opatření.
3) Výsledky biologického hodnocení neobsahují poznatek o výskytu kriticky ohrožených
druhů ptáků lindušky úhorní (Anthus campestris) a strnada zahradního (Emberiza
hortulana), jejichž významná přítomnost byla zaznamenána naším průzkumem v sezóně
2009 v prostoru činného dolu (odhadem 11-13 párů lindušek a cca 10-12 párů strnadů),
zejména v jeho severní části. Mostecko-chomutovská těžební oblast má pro existenci
těchto druhů v ČR zcela zásadní význam. Oba druhy vykazují vyšší stupeň ohrožení než
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všechny ostatní, jmenované v biologickém hodnocení. Považujeme proto za nutné udržet
v rámci báňského provozu i po rekultivacích podmínky pro jejich dlouhodobou reprodukci
na lokalitě. Podrobnosti budou projednány v rámci povolení výjimek ze zákazů rušení pro
oba druhy.

Ing. Taťána Krylová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Stanovisko zpracovatele posudku:
K rozsahu záměru:
Situace je popsána již ve vyjádření – Dokumentace řeší záměr 1. územní fáze – 2012 2032. Přeložky inženýrských sítí bude řešit samostatný proces EIA.

K některým chybějícím údajům:
Body 1) – 3) se týkají stávajícího stavu, v dokumentaci je deklarováno, že činnost probíhá na
základě certifikace a
v souladu s příslušnými povoleními. Charakteristika uvedená
v dokumentaci je dostatečná pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Bod č. 4) je částečně řešen v příslušné kapitole dokumentace a podrobně zajištěn
Podmínkou návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Vyhodnotit dopady záměru na vodní bilanci dotčených povodí, zejména na povodí
Srpiny v souvislosti s plánovanými změnami v hydraulické ochraně lomu (např. v
souvislosti s ukončením odvodňování kolektoru podložních písků a provozu ČS Západ
po roce 2015).

K ochraně ovzduší byly stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska příslušného
úřadu. Současné měření polétavé prašnosti probíhá v kvartálním intervalu a vzhledem
k charakteru záměru a úrovni měřených koncentrací nebyl nalezen žádný vážný důvod
k požadovanému zvýšení četnosti na měsíční interval. Za významnější lze považovat
požadavek na zvýšení počtu měřících míst, který je respektován:
Provádět, ve stanovených měřících místech a v kvartálním intervalu, ověřovací měření
polétavé prašnosti na hranici pásma hygienické ochrany vůči obcím Vrskmaň a
Strupčice. Výsledky měření předkládat vždy na konci roku Okresnímu hygienikovi
v Chomutově, obcím Vrskmaň a Strupčice a KÚ ÚK.
Provádět v navrženém měřícím místě Most, ulice Okrajová č.p. 1569 a v kvartálním
intervalu, ověřovací měření polétavé prašnosti. Zvážit rozšíření ještě o jedno měřící
místo na okraji obytné zóny Most - Čepirohy Výsledky měření předkládat vždy na
konci roku Městu Most a KÚ ÚK.
Měření imisí PM10 bude prováděno autorizovanou osobou.
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Pro každý další časový horizont těžby po roce 2023 vždy ověřit vliv těžby na kvalitu
ovzduší aktuální rozptylovou studií, která zohlední aktuální imisní situaci v lokalitě,
případně aktuální imisní limity.

K požadavku na uvedení podmínek pro realizaci záměru do Stanoviska byly stanoveny
následující podmínky v návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Oznamovatel zajistí trvalou náhradu dosavadní funkce ČS A I. a ČS Strupčice tak, aby
nejpozději ke konci 1. fáze postupu lomu, tj.do 31.12.2032 byly obě čerpací stanice
nahrazeny gravitačním odtokem nebo řízenou akumulací vod s vyrovnanou vodní
bilancí a s environmentálním, rekreačním nebo vodohospodářským účelem.
Nejpozději do 31.12.2014 bude Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložena
technická dokumentace příslušných opatření ve stupni projektové studie. Do doby
realizace těchto opatření bude oznamovatel povinen zajistit řádnou funkci obou
čerpacích stanic.
Oznamovatel projedná výjimku ze zákazů pro druh Carex secalina (ostřice žitná) a
chráněné druhy živočichů. V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky pro
transfery a jiná kompenzační opatření. Zvláštní pozornost bude věnována kriticky
ohroženým druhům ptáků linduška úhorní (Anthus campestris) a strnad zahradní
(Emberiza hortulana), jejichž významná přítomnost byla zaznamenána průzkumem KÚ
ÚK v sezóně 2009 v prostoru činného dolu (odhadem 11-13 párů lindušek a cca 10-12
párů strnadů), zejména v jeho severní části. Je nutné udržet v rámci báňského
provozu i po rekultivacích podmínky pro jejich dlouhodobou reprodukci na lokalitě.
Podrobnosti budou projednány v rámci povolení výjimek ze zákazů rušení pro oba
druhy.
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Magistrát města Mostu – odbor rozvoje a územního plánování
Radniční 1, 434 69 Most
Vyjádření k dokumentaci
V zastoupení statutárního města Mostu k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu
Vršany od roku 2010 se vstupem do DP Slatinice" zpracované podle § 16, odst. 3) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
nemáme námitek.

S pozdravem
Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Magistrát města Chomutova - odbor Stavební úřad a životního prostředí,
oddělení životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona c. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - „Plán otvírky, přípravy
a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice".
Magistrát města Chomutova, odbor Stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního
prostředí jako dotčený správní úřad ve výše uvedeném záměru z hlediska všech složek
životního prostředí Vám po posouzení předložených dokladů sděluje následující:
vyjádření:
Žádná ze složek oddělení životního prostředí nemá připomínky k výše uvedenému záměru.
S pozdravem

Anežka Turková
pracovnice pro ochranu ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Magistrát města Mostu - odbor životního prostředí a mimořádných událostí
Vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k dokumentaci vlivů
záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice"
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, jako obec s
rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovením obcí s rozšířenou působností, obdržel dokumentaci vlivů záměru „Plán
otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" na
životní prostředí.
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, prostudoval
předloženou dokumentaci a z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany
ovzduší a odpadového hospodářství k němu nemá žádné připomínky.

S pozdravem

Vlasta Fryčová
referent ochrany ovzduší odboru životního prostředí a mimořádných událostí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Městský úřad Jirkov
Stavební úřad a životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 1, 43111 Jirkov

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od
2012 se vstupem do DP Slatinice".
Městský úřad Jirkov, stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 21.1.2010 Vaší
dokumentaci vlivů záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od 2012 se
vstupem do DP Slatinice".
Tímto Vám sdělujeme, že:
z hlediska ochrany ŽP a z hlediska ÚP nemáme k dokumentaci připomínky.

Ing. Zlata Vančurová
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Referent odboru SÚaŽP
Městský úřad Jirkov

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

ČIŽP OI Ustí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Plán otvírkv, přípravy a dobývání lomu Vršany od
roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Z hlediska odpadového hospodářství nemá ČIŽP k předložené dokumentaci připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany vod
Pitná voda je zajištěna dodávkou z veřejného řadu. Technologické vody pro oplachy atd.
jsou zajištěny dodávkou z průmyslového vodovodu. Splaškové odpadní vody jsou
předčištěny na vlastní ČOV. Důlní vody jsou po úpravě na úpravnách důlních vod
vypouštěny do přilehlých vodotečí. V rámci těžby jsou ze sanačních vrtů čerpány podzemní
vody pro zajištění hladiny podzemní vody pod hladinou těžby. V rámci postupu těžby bude
zachována produkce odpadních a důlních vod. Bude se pouze měnit jejich množství a
lokality jejich vzniku v závislosti na podmínkách těžby. Systém povrchových vod v předpolí
postupu těžby byl v minulosti již významně pozměněn. Tento systém postupem lomu nebude
výrazněji ovlivněn.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění,
nemá ČIŽP k předložené dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí připomínky.
ČIŽP v rámci zahlazení následků povrchové těžby souhlasí s realizací tzv. „mokré" varianty
rekultivace s přihlédnutím k doporučením uvedeným v příloze č. 8 k předložené dokumentaci
týkající se připomínky č. 2 - Zpracovat komplexnější studii o „mokré" variantě rekultivace
záměru ve vztahu k širšímu území hnědouhelné pánve.

Z hlediska ochrany ovzduší
Rozloha cca 25 km", na které bude záměr realizován, predikuje významné zatížení území
úletem tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Proto je třeba z hlediska ochrany ovzduší při
těžbě a zpracování uhlí snižovat a vyloučit emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší v
maximální' míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k
emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti,
vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžicím
zařízením.
Předložená dokumentace není z hlediska ochrany ovzduší v rozporu s platnými právními
předpisy na ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami. Uhelný lom je kategorizován podle
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§ 4, odst. 3) a 4) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, resp. Nařízení vlády č. 615/2006
Sb. odst. 1.1 Třídění a jiná studená úprava uhlí, jako stacionární střední zdroj znečišťování
ovzduší.
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP souhlasí se závěry, uvedenými v předložené dokumentaci
o hodnocení vlivů na životní prostředí včetně rozptylové studie.

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
Jak z předložené dokumentace vyplývá, vliv záměru na státem chráněné zájmy ochrany
přírody a krajiny byl podrobně a dostatečně vyhodnocen, v biologickém hodnocení je pak
navržena řada opatření k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních
dopadů. V závěru dokumentace v kapitole D.IV. jsou však tato doporučení zohledněna jen
částečně, případně vůbec (např. problematika transferu ostřice žitné). ČIŽP proto požaduje,
aby závěry biologického hodnocení byly zahrnuty do podmínek pro přípravu a realizaci
posuzovaného záměru v plném rozsahu.
Dále ČIŽP upozorňuje na následující nepřesnosti uvedené v biologickém hodnocení, které
byly způsobeny změnou legislativy v době po zpracování dokumentace:
1. Novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn.
došlo s účinností od 2. 1. 2010 ke změně kompetencí v udělování výjimek ze zákazů u
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - na území mimo ZCHÚ a jejich ochranných
pásem a mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu je kompetentní
příslušný krajský úřad, proto je nutno v tomto smyslu aktualizovat doporučení uvedené
na str. 53 biologického hodnocení. Strana 2 (celkem 3).
2. Zákres nejbližších EVL a PO na obr. 3 Přílohy I biologického hodnocení i související text
je nutno aktualizovat podle nařízení vlády č. 371/2009 Sb. s účinností od 3. 11. 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam
evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Ing. Ivana Humlová
vedoucí oddělení integrace
Ol ČIŽP Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ke zohlednění závěrů biologického hodnocení lze konstatovat následující. Problematika
transferu ostřice žitné musí být detailně řešena výjimkou ze zák. č. 114/1992 Sb., jak je
stanoveno v příslušné podmínce návrhu stanoviska:
-

Oznamovatel projedná výjimku ze zákazů pro druh Carex secalina (ostřice žitná) a
chráněné druhy živočichů. V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky pro
transfery a jiná kompenzační opatření. Zvláštní pozornost bude věnována kriticky
ohroženým druhům ptáků linduška úhorní (Anthus campestris) a strnad zahradní
(Emberiza hortulana), jejichž významná přítomnost byla zaznamenána průzkumem
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KÚ ÚK v sezóně 2009 v prostoru činného dolu (odhadem 11-13 párů lindušek a cca
10-12 párů strnadů), zejména v jeho severní části. Je nutné udržet v rámci
báňského provozu i po rekultivacích podmínky pro jejich dlouhodobou reprodukci
na lokalitě. Podrobnosti budou projednány v rámci povolení výjimek ze zákazů
rušení pro oba druhy.
Většina ostatních opatření z biologického hodnocení je respektována touto a dalšími
podmínkami, např.:
-

Vytvářet podmínky pro zvýšení členitosti břehové linie budoucí vodní plochy na
výsypkové straně zbytkové jámy, čímž dojde ke zvýšení pestrosti biotopů a
rozšíření žádoucího litorálního pásma.

-

Dodržovat technologický postup pro eliminaci a likvidaci zápar a ohňů; vést v
předepsaném rozsahu evidenci jejich výskytu.

-

Provozovat i nadále skrápění pro snížení prašnosti na přesypech pasových
uhelných dopravníků.

-

Provádět v obdobích sucha skrápění provozních komunikací.

-

Udržovat provozní doprovodné mechanismy s benzínovými nebo naftovými
motory v odpovídajícím technickém stavu z hlediska emisních limitů.

-

Předávat průběžně těžbou dotčené pozemky do rekultivací a omezovat tak činnou
plochu lomu.

-

Realizovat dle technických možností výsadbu izolační zeleně v okolí lomu a
příjezdových komunikací.

-

Předejít možným únikům závadných látek do vod povrchových nebo podzemních a
to důslednou technologickou kázní při manipulaci s nimi v prostoru lomu.

-

Provádět selektivně skrývku ornice a zúrodnitelných zemin; skryté zeminy
přechodně ukládat na kulturně udržovaných deponiích a zeminy průběžně využívat
pro rekultivaci území.

-

Provádět postupně odstraňování vegetačního krytu případně i orničního horizontu
v období mimo hnízdění a zimování živočichů.

-

Provádět průběžně rekultivaci ploch, těžbou uvolňovaných pozemků, podle
upřesňovaného souhrnného plánu sanací a rekultivací. Vytvářet v přibližně stejné
době nové biotopy jako náhrady za dotčené biotopy v předpolí lomu.

-

Případné kácení zeleně provádět v době vegetačního klidu a v souladu s platnými
předpisy - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

-

Podpořit členění rozsáhlých výsypkových plošin zachováním i drobných terénních
nerovností, zakládáním rozptýlené krajinné zeleně nelesního charakteru, podpořit
tvorbu drobných mokřadních ploch a nebeských jezírek.

-

Realizovat podmínky stanovené výjimkami orgánů ochrany přírody a krajiny ze
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
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Plně realizovat veškerá navrhovaná preventivní, kompenzační a rekultivační
opatření tak, aby byly vytvořeny nové ekologicky stabilní prvky v přímé návaznosti
na stávající prvky ÚSES v okolí předmětného území.

Vzhledem k nálezům dalších chráněných druhů oproti biologickému hodnocení a vzhledem
k tomu, že opatření biologického hodnocení jsou autory široce diskutována a není zcela
jasné, jaká část jednotlivých opatření by se měla stát podmínkami stanoviska, je stanovena
následující podmínka:
-

Respektovat závěry biologického hodnocení.

Uvedené nepřesnosti v biologickém hodnocení, které jsou způsobeny změnou legislativy v
době po zpracování dokumentace, budou aktualizovány v rámci dokumentů pro další
přípravu záměru.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem, Moskevská 15, P. O. Box 78
Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí - vyjádření
Oznamovatel: Vršanská uhelná a., V. Řezáče 315. 434 67 Most
Dopisem došlým dne 21. ledna 2010 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem vaši žádost o vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Plán otvírky,
přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" na životní
prostředí.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ustí nad Labem, jako dotčený orgán
státní správy ve smyslu ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudila dokumentaci k výše uvedenému
záměru a po zhodnocení vydává toto vyjádření:
Z hygienického hlediska není třeba provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na
životní prostředí, za předpokladu dodržení všech doporučení uvedených v oznámení záměru
(zejména v Rozptylové studii, Akustické studii a Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zdravotní riziko hluku a imisí) a ve vyjádření. Předložená dokumentace je pro účely zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, dostatečným podkladem.

Odůvodnění:
Dokumentace vlivů záměru na ŽP je zpracována Ing. Hanou Lorencovou. Ph.D. , Žatec, v
březnu 2009. Součástí dokumentace jsou mimo jiné Rozptylová studie (zpracovatel RNDr.
Tomáš Bajer a kol. - ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, říjen 2009), Akustická studie (zpracovatel
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Ing. Libor Ládiš a kol. - EKOLA group, spol. s r. o., říjen 2009) a Hodnocení vlivů na veřejné
zdraví - zdravotní riziko hluku a imisí (zpracovatel MLJDr. Bohumil Havel, listopad 2009).
Podstatou záměru je pokračování současné těžby hnědého uhlí v zájmovém území pro
zásobování nízko sirnatým uhlím. V předkládaném záměru je zahrnuta činnost těžebních
řezů, zakládání výsypkových etáží a oblast rekultivační činnosti. Plán otvírky, přípravy a
dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice je vypracováván pro další
postup těžby především v území koridoru inženýrských sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě
územní fáze - v první fázi, tj. do roku 2032 bude těžba lomu Vršany pokračovat severním
směrem s následným přechodem do DP Slatinice (skrývkové řezy překročí stávající hranici
povolení hornické činnosti v roce 2023 a uhelné řezy v roce 2029, zájmové území první fáze
je omezeno hranicemi dobývacích prostorů, bočními svahy vyuhleného otočného bodu
bývalého lomu Jan Šverma a navrženými hranicemi čelních svahů I. fáze), druhou fází
postupu, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího Hořanského koridoru
inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky (postup lomu je v této fázi především vějířovitoparalelní s potupným dotěžováním řezů do východních hranic i s částečným odtěžením
stávající výsypky Slatinice). Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v období
do roku 2032 bude dosaženo téměř úplného územního záboru - konečných hranic lomu
Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude docházet k postupnému zmenšování
činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou nižších skrývkových a uhelných
horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně uvolňovaných ploch. Realizace
předpokládaného záměru - tj. těžba skrývky a uhlí včetně zakládání - bude probíhat na ploše
cca 24,9 km2, z toho nově na území o velikosti 4,7 km2. Připravovaná těžební činnost bude
probíhat ve správním území čtyř obcí - v případě Malého Března, Strupčic a Vrskmaně bude
docházet ke vzdalování hornické činnosti od těchto sídel, v případě města Mostu dojde k
postupnému přiblížení hornické činnosti nejsvrchnějšími skrývkovými řezy v prostoru
Slatinické výsypky. Záměr pokračování těžby a záměr přeložek IS bude projednáván v
procesu EIA samostatně. Projektová příprava obou záměrů je vedena v přímé návaznosti.
Zajištění zásobování pitnou vodou lomu Vršany je rozčleněno do tří objektových celků.
Dodavatelem vody pro všechny objekty jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s,
Teplice, závod Most. Objekty v areálu povrchového závodu Hrabák jsou připojeny na tzv.
„počeradskou" větev, přívodní řad DN 110, areál sdruženého montážního místa Vršany je
zásobován vodovodní přípojkou DN 160 zobce Vysoké Březno - Oblastní vodovod
Přísečnice a zásobování objektů v areálu bývalého povrchového závodu Jan Šverma je
zajištěno tzv. „hořanským" vodovodním řadem DN 150.
Pokračováním těžby hnědého uhlí v lomu Vršany nedochází k dodatečným nárokům na
vnější dopravní infrastrukturu. Dopravní vazby na stávající silniční a železniční síť zůstanou
zachovány.
V případě lomového dobývání jsou zdroji plynných emisí zejména porubní části lomu a
provoz mechanizace. Zvyšuje se zde možnost vzniku zápar a důlních požárů na porubní
frontě a tím i možnost výskytu plynů při nedokonalém spalování uhlí jako např. SO2, NOx,
CO, uhlovodíky, amoniak apod. Prevenci vzniku a likvidaci zapařených ploch je věnována
mimořádná pozornost - je zpracován technologický postup pro komplexní technická a
organizační řešení předcházení a účinnou likvidaci vzniklých zápar. Hlavními bodovými zdroji
znečišťování ovzduší jsou kolesová rýpadla ve spojení s pásovou či kolejovou dopravou a
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zakladači. Poloha těchto zařízení se mění podle báňských postupů a množství emitovaných
látek nelze tedy reálně určit, proto jsou výše uvedené zdroje při výpočtu modelové situace
úrovně tuhých emisí zahrnuty do plochy lomu (tedy do plošného zdroje). K plošné tvorbě
emisí prachu dochází dále provozem technologického zařízení na jednotlivých řezech
(skrývka, uhlí, výsvpka, doprava apod.) Pro snížení úletů tuhých znečišťujících látek z
hlavních bodových zdrojů jsou pásové dopravě na uhelném lomu instalována odprašovací
zařízení (skrápění) a to zejména na drtičích a v prostoru nakládacího zásobníku. Na lomu
Vršany není provozována žádná kotelna, zásobování teplem je zajištěno z centrální
rozvodné sítě. K liniovým zdrojům je možné počítat pomocnou a automobilovou dopravu na
provozních komunikacích podél DPD a na neveřejných komunikacích vně lomu. Likvidace
prašnosti je prováděna pravidelným úklidem a skrápěním komunikací zejména v období déle
trvajícího suchého období.
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži PM10 a NO2 související se záměrem řeší předložená
Rozptylová studie. Z hlediska hodnocených škodlivin se jedná o polutanty, které patří v
současné době mezi nejvíce sledované látky v oblasti imisní zátěže a které jsou
charakteristické pro předkládaný záměr. Výpočet příspěvků v imisní zátěži byl řešen v
obdobích pro rok 2012, léta 2013 - 2017, léta 2018 - 2023. léta 2024 - 2028 a léta 2029 2032. Z vyhodnocení výsledků škodliviny N02 vyplývá, že příspěvky z těžební techniky k
imisní zátěži této škodliviny lze jak z hlediska ročního, tak i z hlediska hodinového
aritmetického průměru označit za malé a málo významné, a to ve všech řešených obdobích.
U škodliviny PM10, lze z výsledků studie konstatovat, že nejvyšší vypočtené příspěvky k
ročnímu aritmetického průměru nepřekračují v žádném z řešených období hodnotu ročního
aritmetického průměru. U nejbližších objektů obytné zástavby při dalších časových
horizontech těžby do roku 2023 nedojde k překračování imisního limitu ve vztahu k 24
hodinovému aritmetickému průměru. V obdobích od roku 2024 do roku 2032 nelze vyloučit v
oblasti Vysokého Března. Malého Března a Mostu - Čepirohy za nevýhodných rozptylových
podmínek překračování imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr po dobu 55 hodin
za rok. V závěru rozptylové studie jsou definována určitá doporučení týkající se ověřovacího
měření, která orgán ochrany veřejného zdraví doporučuje splnit.
Posouzení a vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru a v
chráněném venkovním prostoru staveb v okolí lomu Vršany řeší předložená Akustická
studie. V této studii byl řešen vliv výhledové těžby v referenčních rocích 2012, 2017, 2023,
2028, 2032. Tyto referenční roky byly vybrány z hlediska vzdálenosti, které by měly vůči
nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb nebo chráněným venkovním prostorům
zaujímat největší zdroje hluku v území, a to těžební stroje K800 čí KU800. Měřící místa jsou
mimo jiné stanovena u panelového domu č. p. 2956. ul. Pionýrů, Most. na hranici pozemku
zahrádkářské kolonie Pod Koňským vrchem (v blízkosti zahradního domku č. 120) a na
hranici pozemku RD ul. Okrajová č. 1569, Most. Z výpočtu pro referenční rok 2012 a 2017 je
patrné, že při provozu veškeré technologie lomu včetně těžebního stroje a jeho navazující
technologie bude ve všech výpočtových bodech splněn hygienický limit hluku pro denní
dobu, ale v noční době bude v měřícím bodě na hranici pozemku RD v ul. Okrajová ě. 1569,
Most, limit překročen. V ostatních výpočtových bodech bude hygienický limit hluku pro noční
dobu dodržen. Z tohoto důvodu nebude uvažován provoz rypadla K800 a jeho navazující
technologie v noční době. V roce 2023 jsou vypočítané hodnoty ve všech výpočtových
bodech nižší než hygienický limit hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní
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prostory staveb. Dále je z výpočtu pro rok 2023 patrné, že při těžbě těžebním strojem KU800
na druhé etáži jsou ve všech výpočtových bodech hodnoty příznivější než při těžbě KU800
na první etáži. Z vypočítaných hodnot pro rok 2028 je patrné, že při předpokládaném plném
provozu lomu včetně rypadla, nakladače a nákladních vozidel budou ve všech výpočtových
bodech splněny hygienické limity hluku pro denní dobu. Dále je patrné, že pouze při práci
těžebního stroje u severní pasovky a bez provozu rypadla, nakladače a nákladních vozidel
bude splněn hygienický limit hluku pro noční dobu ve všech výpočtových bodech. Při plném
provozu těžebním strojem KU800 u jižní pasovky. bez provozu rypadla, nakladače a
nákladních vozidel je hygienický limit hluku pro noční dobu mírně překročen v měřícím bodě
na hranici pozemku RD v ul. Okrajová č. 1569, Most, v ostatním bodech je hygienický limit
dodržen. V referenčním roce 2032 je ve všech výpočtových bodech splněn hygienický limit
hluku pro denní dobu. V noční době dochází k mírnému překročení hygienického limitu hluku
v měřícím bodě na hranici pozemku RD v ul. Okrajová č. 1569, Most, jak pro stav kdy
těžební stroj KU800 pracuje u severní pasovky. tak pro stav. kdy pracuje u jižní pasovky. Ve
všech ostatních bodech je hygienický limit hluku pro noční dobu dodržen. Součásti
předložené Akustické studie je kapitola č. 7, ve které je
uveden návrh akustických opatření, která by mohla vést k dodržení hygienických limitů hluku.
Pro dodržení limitů pro noční dobu v letech 2012 a 2017 u nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb by neměla být v noční době provozována těžba strojem K800 s
navazující kolejovou technologií a zakládací stroj PVZ, V roce 2027 je nutné posouzení, na
základě dostupných informací, skutečné úrovně akustické situace ve výpočtových bodech,
ve kterých je předpokládáno nedodržení hygienického limitu hluku pro noční dobu. V případě
potvrzení předpokladu nedodržení hygienického limitu hluku přijmout možná akustická
opatření uvedená v kapitole 7.2, která by měla vést k dodržení hygienických limitů hluku.
Ze závěrů předloženého Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - riziko hluku a imisí vyplývá, že
postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Mostu k postřehnutelné změně akustické
situace v noční době. Pro dodržení hygienických limitů hluku jsou však navržena nezbytná
opatření. Při dodržení hlukových limitů pak, nehrozí překročení prahových hodnot
nepříznivých účinků hluku pro průměrně citlivou část populace zájmového území. U citlivé
části populace však nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i
podlimitní úrovně. Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u
citlivější části populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní
úrovni hlukové zátěže. Z hlediska zdravotních rizik znečištění ovzduší jsou v zájmové oblasti
nejvýznamnější prašné částice frakce PM10, které zde stejně jako v jiných průmyslově a
dopravně zatížených oblastech ČR překračují koncentrace, doporučené Světovou
zdravotnickou organizací k prevenci nepříznivých zdravotních účinků. Podle orientačního
odhadu lze předpokládat, že se vliv současné úrovně znečištění ovzduší u obyvatel lokality
záměru projevuje v základních ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti průměrnou ztrátou délky
života 1,9 dne za rok na jednoho obyvatele. Tento údaj ve vztahu ke kvalitě ovzduší není
nijak výjimečný a představuje cca 50 % průměrné ztráty délky života vlivem znečištění
ovzduší u obyvatel 25 zemí EU podle hodnocení WH O. Jak vyplývá ze shrnutí, i když podíl
těžby v lomu Vršany na imisní situaci a na riziku znečištěného ovzduší v zájmové oblasti
není zásadní, provedené hodnocení potvrzuje opodstatněnost důsledné realizace opatření
ke snížení prašnosti z ovlivnitelných zdrojů provozu těžby. Z hlediska rizika znečištění
ovzduší se doporučuje doplnění systému ověřovacího měření prašnosti dle návrhu
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zpracovatele Rozptylové studie a ověření aktuálního stavu po roce 2023 novou rozptylovou
studií s vyhodnocením jejích výsledků i z hlediska zdravotních rizik. Jako další opatření se na
základě provedeného hodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví doporučuje ověření skutečné
akustické situace měřením a podle výsledků případná realizace protihlukových opatření ke
spolehlivému dodržení hygienických limitů hluku v noční době.
Z těchto výše uvedených důvodů je z hlediska ochrany veřejného zdraví možné doporučit
předloženou dokumentaci ke kladnému projednání. Nezbytným předpokladem pro další
řízení je dodržení všech návrhů uvedených v dokumentaci vlivů záměru a zapracování všech
předložených opatření do dalších stupňů projektových dokumentací.

Ing. Lenka A n d r I o v á, P h , D .
pověřená vedením oddělení HOK
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Chomutov

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Obvodní báňský úřad v Mostě

Obvodní báňský úřad v Mostě,jako dotčený orgán státní správy nemá k výše citované
dokumentaci námitek.

Ing. Jaroslav Bažant
pověřený vedením I. odd.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání

Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Ohře
Pracoviště Chomutov
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Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast povodí Ohře Pracoviště Chomutov nemá
připomínky k dokumentaci vlivů záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od
roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" na životní prostředí.
Václav Švehla
ZVHS-Oblast povodí Ohře
vedoucí pracoviště Chomutov

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání

MŽP – odbor ochrany vod
Odbor ochrany vod se zpracováním dokumentace a realizací záměru souhlasí, při dodržení
obvyklých podmínek, které jsou legislativně stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu a
opatřeními k ochraně povrchových a podzemních vod uvedenými v kapitole D.IV.

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

MŽP – odbor odpadů
Z hlediska působnosti odboru odpadů sděluje, že k předloženému dokumentu nemá zásadní
připomínky.
RNDr. Zdeňka Bubeníkové, Ph.D.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

MŽP – odbor péče o krajinu
Sděluje, že platí jeho vyjádření č. 1949/610/09, 29917/ENV/09 ze dne 11.5.2009, jehož kopii
přikládá:
K výše uvedenému záměru Vám sdělujeme, že z hlediska odboru péče o krajinu ve smyslu §
79, odst.3, písm. a) a § 12 zákona č. 114/1992 Sb. požadujeme plně realizovat veškerá
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navrhovaná preventivní, kompenzační a rekultivační opatření tak, aby byly vytvořeny nové
ekologicky stabilní prvky v přímé návaznosti na stávající prvky ÚSES v okolí předmětného
území. Dále požadujeme dodržování veškerých relevantních předpisů v oblasti ochrany
přírody a krajiny.

Ing. Petr Dobrovský

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek vyjádření je plně respektován podmínkou návrhu stanoviska.

MŽP – odbor ochrany horninového prostředí
Další připomínky k dokumentaci nejsou.
RNDr. Martin Holý

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
Z provedeného hodnocení vyplývá, že při respektování všech opatření vedoucích ke
snižování sekundární prašnosti je navrhovaný postup těžby ve vztahu k vývoji imisní zátěže
akceptovatelný.

Ing. Jan Kužel

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená opatření respektována podmínkami návrhu stanoviska.

MŽP – odbor výkonu státní správy IV (Chomutov)
Ministerstvo životního prostředí OVSS IV Chomutov má k tomuto následující připomínky:
Z hlediska ochrany přírody :
Z hlediska ochrany přírody pouze upozorňujeme, že podle platné novely zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušným orgánem ochrany přírody k udělení výjimek pro
kriticky, silně a ohrožené druhy nacházející se v předmětném území je Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a nikoliv Správa CHKO České
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středohoří jak je uvedeno v části 4 Biologické hodnocení str. 53 - podmínky pro fázi
přípravy,o tvírky a dobývání ložiska.
Z hlediska geologie :
Posuzované POPD zahrnuje oblast geologicky přirozeného pokračování těžby ze stávajících
DP se stanoveným POPD v. směrem k městu Most, kde je oblast výskytu hnědého uhlí
omezena částečně přirozeně geologicky výstupem terciérnich vulkanitů a částečně stávající
technickou infrastrukturou.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené nepřesnosti v biologickém hodnocení, které jsou způsobeny změnou legislativy v
době po zpracování dokumentace, budou aktualizovány v rámci dokumentů pro další
přípravu záměru..
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VI.
CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající
zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké.

Předkládaný záměr Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem
do DP Slatinice navazuje na současnou těžbu na této lokalitě. Lom vznikl spojením bývalých
samostatných povrchových lomů a to lomu Vršany a lomu Jan Šverma. Těžební prostor je ve
všech směrech územně omezen jednak hranicemi dobývacích prostorů, jednak předpolím
lomu a plochami na nichž probíhají rekultivační práce. Postup lomu Vršany respektuje
závaznou linii těžeb dle usnesení vlády č. 444/ 1991 z 31. 10. 1991.
Hornická činnost na lomu Vršany probíhá v současné době na základě Povolení hornické
činnosti, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod
zn. 399/02. Jedním z podkladů pro toto povolení bylo POPD „Postup v dobývacím prostoru
Holešice k energetickému koridoru", na které proběhl proces hodnocení vlivů na životní
prostředí podle, v té době platném, zákona č. 244/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru inženýrských
sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní fáze.
V první fázi, tj. do roku 2032 pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem, s následným
přechodem do DP Slatinice.
Druhou fází postupu lomu Vršany, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky. Postup lomu je v této fázi
především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. Území pro těžbu je v severní části
omezeno hranicí dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem
skrývkových řezů lomu se zřetelem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování
uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. Z hlediska
územního situování záměru lze konstatovat, že po celou projektovanou dobu trvání záměru
bude těžba hnědého uhlí probíhat v hranicích územně ekologických limitů v prostoru
stanovených dobývacích prostorů. Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v
období prvních 20 let, tj. do roku 2032, bude dosaženo téměř úplného územního záboru konečných hranic lomu Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude již jen
docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou
na nižších skrývkových a uhelných horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně
uvolňovaných ploch. Tato skutečnost znamená, že se budou možné vlivy záměru na životní
prostředí po roce 2032 snižovat.
Nedílnou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 je plán
sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, který navazuje na v současné době probíhající
rekultivační činnosti.
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Výše popsaný záměr byl v předkládané dokumentaci posouzen ze všech podstatných
hledisek. Pro provedení posouzení byly prostudovány a zapracovány všechny v současné
době dostupné podklady, odborné studie, expertní posudky a informace.
Z hlediska územního plánu není záměr v rozporu s platným územním plánem a záměrem
nebudou dotčena žádná území s jakýmkoliv stupněm ochrany.
Z hlediska posuzovaných vlivů ve vazbě na zdraví lidí a jednotlivé složky životního prostředí,
které jsou obsahem Části D Komplexní c harakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti budou patřit zejména:

Vlivy na akustickou a imisní situaci v zájmovém území
Ze závěrů rozptylové a akustické studie a následně provedeného hodnocení vlivů na veřejné
zdraví vyplývá, že postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Most k postřehnutelné
změně akustické situace v noční době a k dodržení hygienických limitů hluku pro noční dobu
jsou proto navržena nezbytná opatření. Při dodržení hlukového limitu pro noční dobu ani po
přiblížení těžby nehrozí pro průměrně citlivou část populace zájmového území překročení
prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. U citlivé části populace však
nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i podlimitní úrovně.
Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u citlivější části
populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní úrovni hlukové
zátěže.
Při hodnocení imisního vlivu příspěvku záměru se jedná přitom spíše o podíl na hodnoceném
riziku imisního pozadí, nežli o jeho navýšení, neboť v odhadovaném pozadí je již současný
imisní příspěvek prašnosti ze stávající těžební činnosti v zájmovém území zahrnut. Přesto
výsledek hodnocení potvrzuje opodstatněnost důsledné realizace opatření ke snížení
prašnosti z ovlivnitelných zdrojů provozu těžby.
Podle návrhu zpracovatele rozptylové studie je doporučeno doplnění stávajícího systému
ověřovacích měření prašnosti a ověření aktuálního stavu po roce 2023 novou rozptylovou
studií s vyhodnocením jejích výsledků i z hlediska zdravotních rizik.
Na základě provedených hodnocení akustické situace se jako opatření doporučuje ověření
skutečné akustické situace ověřovacím měřením a podle výsledků případná realizace
protihlukových opatření ke spolehlivému dodržení hygienického limitu hluku v noční době.

Vlivy na vodní režim (odvodnění předpolí pro bezpečné vydobytí ložiska, hydrická rekultivace
zbytkové jámy)
Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. Přeložka
Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních svahů
Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Větší část srážkových vod, spadlých na
území lomu Vršany, odtéká do zbytkové jámy lomu Vršany, odkud je jako důlní voda čerpána
a po úpravě odváděna do Slatinického potoka.
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Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve všech
zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích odvodňovacích
vrtů je snižována napjatá hladina vody v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany.
Postupně je prováděno odvodnění v kolektorech spodních a svrchních meziložních písků a v
uhelných slojích. Kromě podložních písků jsou všechny kolektory postupně odtěžovány
lomem, přestávají existovat a budou nahrazeny vnitřní výsypkou.
Způsob odvodňování lomu je součástí důlních plánovacích map a je řízen v souladu s
báňskými předpisy pro bezpečné vydobytí ložiska. Jakost vypouštěné důlní vody a vod
podzemních je před vypouštěním do veřejné vodoteče průběžně kontrolována a vypouštění
je prováděno na základě podmínek vodoprávního rozhodnutí.
Za výrazně kladný vliv lze označit navrhovanou sanaci zbytkové jámy hydrickou rekultivací.
Vedle nové vodní plochy vznikne i řada mokřadů, podporujících návrat života do krajiny.

Vlivy na krajinu
Každá povrchová těžba nerostných surovin vždy vytváří negativní plošné dominanty a
zasahuje do pohledových vztahů v krajině. V zájmovém území lomu Vršany se navíc jedná o
plochu 24,9 km2, kde dochází ke změně geomorfologických struktur.
V daném případě záměru POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice
dochází k rozšíření stávající těžby východním směrem o 600 - 1000 m. Ze zmíněných 24,9
km2 je 20,2 km2 součástí aktuálního schváleného POPD a pouze 4,7 km2 je území nově
zasažené záměrem. Z toho 2,7 km2 bylo již v minulosti zasaženo povrchovou těžbou a pouze
2,0 km2 představuje dosud přímo nedotčený prostor tzv. Hořanského koridoru.
Záměr bude realizován uvnitř „Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a energetiky
v Severočeské hnědouhelné pánvi", vyhlášených usnesením vlády ČR č.444/91 dne 30. 10.
1991. Veškeré hmoty budou ukládány do již vytěžených prostor na vnitřní výsypky, bude
zmenšován objem zbytkové jámy.
Po počátečním rozšíření se bude postupně snižovat činná plocha lomu a bude se vzdalovat
od obcí Vrskmaň, Strupčice a Malé Březno. Rekultivace území bude průběžně probíhat již při
realizaci záměru od vnějších kontaktních ploch s okolím dovnitř lomu. V prostoru přiblížení
těžby k okrajové části Mostu (pod Resslem) dojde po odtěžení 0. a 1. skrývkového řezu,
které budou sloužit k přeložení produktovodů z Hořanského koridoru, urychleně k sanaci a
lesnické rekultivaci svahů a tím k oddálení a odstínění činné plochy lomu.
Dotčený krajinný prostor představuje specifickou těžební krajinu s významně sníženou
estetickou hodnotou, s pouhými fragmenty někdejších přírodních hodnot a bez kulturně
historických hodnot, které byly setřeny minulou těžební činností a navazující industrializací.
Lze tak hovořit pouze o základní ochraně krajinného rázu, kdy je třeba chránit pouze
dominantní typické znaky a kdy jednoznačně převažuje tvorba krajiny nad ochranou stavu.
Základním cílem sanací a rekultivací je dosažení stavu harmonické kulturní krajiny s vodní
plochou ve zbytkové jámě. Území je koncipováno jako otevřená krajina s velkým podílem
zemědělsky využitelných ploch tak, jak tomu zde bylo před zahájením těžební činnosti, při
optimálním podílu lesních porostů a ekologicky stabilnějších ploch. Počítá se zapojením
celého území do územního systému ekologické stability.
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměrem POPD lomu Vršany od roku 2012 se
vstupem do DP Slatinice nedochází k výrazné změně stávajícího krajinného rázu tj.
dochovaných typických hodnot a rysů krajinného rázu a záměr je tedy z pohledu ochrany
krajinného rázu únosný. Celková koncepce následné rekultivace odpovídá požadavkům
tvorby resp. obnovy předtěžebního charakteru krajiny, nově s posílením její ekologické
funkce a vyšším zastoupením rozptýlené zeleně.

Vlivy na flóru a faunu
V rámci biologického hodnocení záměru bylo hodnoceno 11 přímých a nepřímých vlivů
působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska a 4 vlivy působící ve fázi sanace a rekultivace
území. Vlivy byly posuzovány z hlediska jejich působení (kladné, neutrální, negativní),
intenzity, plošného působení, trvání, a to formou vyjádření celkové míry významnosti vlivů,
která představuje vážený aritmetický průměr kvantity jednotlivých posuzovaných hledisek. V
úvahu byly brány kladně a negativně působící okolnosti v jednotlivých vlivech. Z vlivů
působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska bude nejvýznamněji působit přímý vliv zničení
stávajícího vegetačního krytu, tento vliv byl hodnocen jako velmi závažně negativní. Až jako
velmi významně negativní byl hodnocen vliv emisí do ovzduší - zejména co se týká emisi
polétavého prachu. Naopak až jako velmi pozitivní vliv je chápán zákaz vstupu člověka
(vyjma povolaných osob) do dolového pole (prostor aktivní těžby, prostor vnitřních výsypek).
Všechny 4 vlivy působící ve fázi sanace a rekultivace území byly hodnoceny jako pozitivní.
Celkem bylo pro fázi přípravy a dobývání ložiska posouzeno 44 parametrů, přičemž u 34
parametrů jsou očekávány buď žádné, nebo max. mírně negativní dopady. Celkově až jako
velmi negativní byly hodnoceny dopady na populace ostatních planě rostoucích cévnatých
rostlin, na přírodní biotopy rostlin, vyjma prioritních biotopů (sensu CHYTRÝ et al. 2001) výhradně mokřadní biotopy. Až středně negativní dopady jsou očekávány v případě biotopů
zvláště chráněných druhů a v případech populací jednotlivých druhů obojživelníků. Při
respektování jednotlivých zmírňujících doporučení budou negativní dopady sníženy na
minimum. Zásadním zmírňujícím faktorem je, že souběžně s likvidací biotopů budou vznikat
biotopy nové v rámci sanace a rekultivace těžbou opuštěného území, a to v podobné kvalitě
a kvantitě jako biotopy odstraňované. Problematická je vazba zvláště chráněných taxonů
živočichů (ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) na území dotčeném otvírkou a
dobýváním ložiska, která byla zjištěna u těchto druhů:
-

Z kategorie kriticky ohrožených druhů - strnad luční (Miliaria calandra), linduška
úhorní (Anthus campestris), strnad zahradní (Emberiza hortulana), skokan
skřehotavý (Pelophylax ridibundus).

-

Z kategorie silně ohrožených druhů - konipas luční (Motacilaflava), pisík obecný
(Actitis hypoleucos), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula),
čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha
zelená (Bufo viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ostřice žitná (Carex secalina).

-

Z kategorie ohrožených druhů - bramborníček černohlavý (Saxicola torquata),
bramborníček hnědý (S. rubetra), slavík obecný (Luscinia megarhynchos),
chocholouš obecný (Galerida cristata), moták pochop (Circus aeruginosus), koroptev
polní (Perdix perdix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ťuhýk obecný (Lanius
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collurio), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), prskavec větší
(Brachinus crepitans), čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák skalní (Bombus
lapidarius), mravenci (Formica cunicularia, Formica fusca, Formica rufibarbis),
otakárek fenyklový (Papilio machaon).
Případné negativní dopady záměru na zvláště chráněné druhy organizmů lze snížit v rámci
biologického hodnocení navrženými opatřeními. Navržená opatření mají obecný účinek vztahují se na celé živočišné skupiny. Před podáním žádostí o výjimky bude vhodné provést
aktualizaci stavu výskytu zvláště chráněných organizmů v dotčeném území.

S ohledem na dlouhodobou těžbu hnědého uhlí v daném území, která probíhá a bude
probíhat podle schválené báňské dokumentace a zejména, podle schválené a za přítomnosti
veřejnosti projednané dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, lze konstatovat, že jsou a budou průběžně
činěna preventivní opatření pro předcházení a zmírnění dopadů těžby do oblasti životního
prostředí a zdraví lidí. Nedochází a nebude docházet k překračování lokálního měřítka
významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Po vyhodnocení obsahu záměru ve vztahu k možným dopadům do jednotlivých složek
životního prostředí a zdraví lidí a zejména vzhledem k jeho lokalizaci, lze konstatovat, že je
vyloučena možnost příhraničních vlivů hodnoceného záměru - Plán otvírky, přípravy a
dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

2.3

název:

Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a
více.

sloupec:

A

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Ústecký

Obec: Most, Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň
Katastrální území: Bylany u Mostu, Ervěnice, Holešice, Hořany, Malé Březno, Slatinice u
Mostu, Třebušice, Kyjice, Nové Sedlo nad Bílinou, Strupčice, Vrskmaň, Čepirohy

4.

Obchodní firma oznamovatele

Vršanská uhelná a.s.

5.

IČ oznamovatele

28678010

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

V. Řezáče 315
434 67 MOST

oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Vladimír ROUČEK
Vršanská uhelná a.s.
V. Řezáče 315
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MOST
434 67
tel. + 420 47 620 2511

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Hana Lorencová, Ph.D. držitelkou autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí, č. j. 40073/ENV/06, osvědčení č.j. 17352/2697/OHRV/93

Předloženo:

22.04.2009

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Hana Lorencová, Ph.D. držitelkou autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí, č. j. 40073/ENV/06, osvědčení č.j. 17352/2697/OHRV/93

Předloženo: 20.01.2010

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93, platnost autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 46170/ENV/06
Předloženo:

červenec 2010

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v dubnu
2009.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 04.06.2009 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice naplňuje dikci bodu 2.3, kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a na základě
provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že bude předložený záměr
dál posuzován.
Dokumentace bude vypracována dle přílohy č. 4 citovaného zákona s důrazem na
následující oblasti:
-

zpracovat hlukovou studii,
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-

zpracovat rozptylovou studii se zaměřením především na emise tuhých znečišťujících
látek; navrhnout síť měřících stanic pro okolí lomu Vršany, a to zejména ve směru
postupu k městu Most; navrhnout zásady pro monitoring kvality ovzduší v okolí lomu
Vršany (monitorované škodliviny, četnost monitoringu, předávání výstupů veřejnosti a
obcím apod.),

-

předložit biologické hodnocení zaměřené na výskyt chráněných druhů rostlin a
živočichů včetně blízkých hnízdišť ptáků a jejich možného ovlivnění,

-

předložit hodnocení vlivu na krajinný ráz, včetně vizualizace blízkých i dálkových
pohledů na krajinu a navrhnout opatření k minimalizaci dopadů na vzhled krajiny,

-

jasně vymezit, pro kterou z uváděných fází těžby je záměr předkládán a prioritně
hodnotit především vlivy této fáze hornické činnosti na životní prostředí a veřejné
zdraví, maximálně však na dobu 20 let trvání záměru, a to v kontextu vlivů záměru
jako celku; doplnit objemy reálně vytěžitelných zásob uhlí ve stávajících DP Vršany a
DP Holešice do roku 2012,

-

vyhodnotit bilanci vod pro zatápění zbytkové jámy při zohlednění souběžné spotřeby
vody pro zatápění dalších zbytkových jam v povodí Ohře a predikovat vývoj jakosti
vody ve vzniklém jezeru vzhledem k použitým zdrojům vody,

-

vyhodnotit vhodnost navržené morfologie zbytkové jámy a jezera pro biodiverzitu, pro
obecné užívání vod a pro užívání a stabilitu pozemků přiléhajících k břehové čáře,

-

kategorizovat navrhované formy rekultivace záměru dle jejich výhod a nevýhod z
hlediska technické a biologické proveditelnosti a to ve vztahu k širšímu území
hnědouhelné pánve,

-

• specifikovat množství a jakost vypouštěných důlních a odpadních vod na všech
jednotlivých výustích, včetně vyhodnocení ovlivnění příslušných recipientů vod,

-

prověřit možnost rozšíření monitoringu kolektoru svrchních meziložních písků,

-

precizovat opatření k ochraně obyvatel okolních obcí před nežádoucími účinky těžby i
s ohledem na rozvojové plochy obcí, dále je třeba v dokumentaci zohlednit a
vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které
jsou uvedeny v došlých vyjádřeních dle přílohy Závěru zjišťovacího řízení.

Dokumentace byla předložena 20.01.2010
Zpracovatel posudku byl stanoven dne:
Poslední vyjádření zpracovatel posudku obdržel:

Vyhotovený posudek byl předložen dne: 27.07. 2010

Závěry zpracovatele posudku :
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Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
Veřejnost se nevyjádřila.

Vyjádření územních samosprávních celků:
Ústecký kraj
Obec Vrskmaň
Obec Strupčice
Obec Malé Březno

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Mostu – odbor rozvoje a územního plánování
Magistrát města Chomutova - odbor Stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního
prostředí
Magistrát města Mostu - odbor životního prostředí a mimořádných událostí
Městský úřad Jirkov- stavební úřad a životního prostředí
ČIŽP OI Ustí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Obvodní báňský úřad v Mostě
Zemědělská vodohospodářská správa
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor odpadů
MŽP – odbor péče o krajinu
MŽP – odbor ochrany horninového prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor výkonu státní správy IV (Chomutov)
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HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající
zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké.

Předkládaný záměr Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem
do DP Slatinice navazuje na současnou těžbu na této lokalitě. Lom vznikl spojením bývalých
samostatných povrchových lomů a to lomu Vršany a lomu Jan Šverma. Těžební prostor je ve
všech směrech územně omezen jednak hranicemi dobývacích prostorů, jednak předpolím
lomu a plochami na nichž probíhají rekultivační práce. Postup lomu Vršany respektuje
závaznou linii těžeb dle usnesení vlády č. 444/ 1991 z 31. 10. 1991.
Hornická činnost na lomu Vršany probíhá v současné době na základě Povolení hornické
činnosti, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod
zn. 399/02. Jedním z podkladů pro toto povolení bylo POPD „Postup v dobývacím prostoru
Holešice k energetickému koridoru", na které proběhl proces hodnocení vlivů na životní
prostředí podle, v té době platném, zákona č. 244/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru inženýrských
sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní fáze.
V první fázi, tj. do roku 2032 pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem, s následným
přechodem do DP Slatinice.
Druhou fází postupu lomu Vršany, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky. Postup lomu je v této fázi
především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. Území pro těžbu je v severní části
omezeno hranicí dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem
skrývkových řezů lomu se zřetelem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování
uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. Z hlediska
územního situování záměru lze konstatovat, že po celou projektovanou dobu trvání záměru
bude těžba hnědého uhlí probíhat v hranicích územně ekologických limitů v prostoru
stanovených dobývacích prostorů. Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v
období prvních 20 let, tj. do roku 2032, bude dosaženo téměř úplného územního záboru konečných hranic lomu Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude již jen
docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou
na nižších skrývkových a uhelných horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně
uvolňovaných ploch. Tato skutečnost znamená, že se budou možné vlivy záměru na životní
prostředí po roce 2032 snižovat.
Nedílnou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 je plán
sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, který navazuje na v současné době probíhající
rekultivační činnosti.
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Výše popsaný záměr byl v předkládané dokumentaci posouzen ze všech podstatných
hledisek. Pro provedení posouzení byly prostudovány a zapracovány všechny v současné
době dostupné podklady, odborné studie, expertní posudky a informace.
Z hlediska územního plánu není záměr v rozporu s platným územním plánem a záměrem
nebudou dotčena žádná území s jakýmkoliv stupněm ochrany.
Z hlediska posuzovaných vlivů ve vazbě na zdraví lidí a jednotlivé složky životního prostředí,
které jsou obsahem Části D Komplexní c harakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti budou patřit zejména:

Vlivy na akustickou a imisní situaci v zájmovém území
Ze závěrů rozptylové a akustické studie a následně provedeného hodnocení vlivů na veřejné
zdraví vyplývá, že postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Most k postřehnutelné
změně akustické situace v noční době a k dodržení hygienických limitů hluku pro noční dobu
jsou proto navržena nezbytná opatření. Při dodržení hlukového limitu pro noční dobu ani po
přiblížení těžby nehrozí pro průměrně citlivou část populace zájmového území překročení
prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. U citlivé části populace však
nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i podlimitní úrovně.
Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u citlivější části
populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní úrovni hlukové
zátěže.
Při hodnocení imisního vlivu příspěvku záměru se jedná přitom spíše o podíl na hodnoceném
riziku imisního pozadí, nežli o jeho navýšení, neboť v odhadovaném pozadí je již současný
imisní příspěvek prašnosti ze stávající těžební činnosti v zájmovém území zahrnut. Přesto
výsledek hodnocení potvrzuje opodstatněnost důsledné realizace opatření ke snížení
prašnosti z ovlivnitelných zdrojů provozu těžby.
Podle návrhu zpracovatele rozptylové studie je doporučeno doplnění stávajícího systému
ověřovacích měření prašnosti a ověření aktuálního stavu po roce 2023 novou rozptylovou
studií s vyhodnocením jejích výsledků i z hlediska zdravotních rizik.
Na základě provedených hodnocení akustické situace se jako opatření doporučuje ověření
skutečné akustické situace ověřovacím měřením a podle výsledků případná realizace
protihlukových opatření ke spolehlivému dodržení hygienického limitu hluku v noční době.

Vlivy na vodní režim (odvodnění předpolí pro bezpečné vydobytí ložiska, hydrická rekultivace
zbytkové jámy)
Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. Přeložka
Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních svahů
Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Větší část srážkových vod, spadlých na
území lomu Vršany, odtéká do zbytkové jámy lomu Vršany, odkud je jako důlní voda čerpána
a po úpravě odváděna do Slatinického potoka.
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Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve všech
zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích odvodňovacích
vrtů je snižována napjatá hladina vody v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany.
Postupně je prováděno odvodnění v kolektorech spodních a svrchních meziložních písků a v
uhelných slojích. Kromě podložních písků jsou všechny kolektory postupně odtěžovány
lomem, přestávají existovat a budou nahrazeny vnitřní výsypkou.
Způsob odvodňování lomu je součástí důlních plánovacích map a je řízen v souladu s
báňskými předpisy pro bezpečné vydobytí ložiska. Jakost vypouštěné důlní vody a vod
podzemních je před vypouštěním do veřejné vodoteče průběžně kontrolována a vypouštění
je prováděno na základě podmínek vodoprávního rozhodnutí.
Za výrazně kladný vliv lze označit navrhovanou sanaci zbytkové jámy hydrickou rekultivací.
Vedle nové vodní plochy vznikne i řada mokřadů, podporujících návrat života do krajiny.

Vlivy na krajinu
Každá povrchová těžba nerostných surovin vždy vytváří negativní plošné dominanty a
zasahuje do pohledových vztahů v krajině. V zájmovém území lomu Vršany se navíc jedná o
plochu 24,9 km2, kde dochází ke změně geomorfologických struktur.
V daném případě záměru POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice
dochází k rozšíření stávající těžby východním směrem o 600 - 1000 m. Ze zmíněných 24,9
km2 je 20,2 km2 součástí aktuálního schváleného POPD a pouze 4,7 km2 je území nově
zasažené záměrem. Z toho 2,7 km2 bylo již v minulosti zasaženo povrchovou těžbou a pouze
2,0 km2 představuje dosud přímo nedotčený prostor tzv. Hořanského koridoru.
Záměr bude realizován uvnitř „Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a energetiky
v Severočeské hnědouhelné pánvi", vyhlášených usnesením vlády ČR č.444/91 dne 30. 10.
1991. Veškeré hmoty budou ukládány do již vytěžených prostor na vnitřní výsypky, bude
zmenšován objem zbytkové jámy.
Po počátečním rozšíření se bude postupně snižovat činná plocha lomu a bude se vzdalovat
od obcí Vrskmaň, Strupčice a Malé Březno. Rekultivace území bude průběžně probíhat již při
realizaci záměru od vnějších kontaktních ploch s okolím dovnitř lomu. V prostoru přiblížení
těžby k okrajové části Mostu (pod Resslem) dojde po odtěžení 0. a 1. skrývkového řezu,
které budou sloužit k přeložení produktovodů z Hořanského koridoru, urychleně k sanaci a
lesnické rekultivaci svahů a tím k oddálení a odstínění činné plochy lomu.
Dotčený krajinný prostor představuje specifickou těžební krajinu s významně sníženou
estetickou hodnotou, s pouhými fragmenty někdejších přírodních hodnot a bez kulturně
historických hodnot, které byly setřeny minulou těžební činností a navazující industrializací.
Lze tak hovořit pouze o základní ochraně krajinného rázu, kdy je třeba chránit pouze
dominantní typické znaky a kdy jednoznačně převažuje tvorba krajiny nad ochranou stavu.
Základním cílem sanací a rekultivací je dosažení stavu harmonické kulturní krajiny s vodní
plochou ve zbytkové jámě. Území je koncipováno jako otevřená krajina s velkým podílem
zemědělsky využitelných ploch tak, jak tomu zde bylo před zahájením těžební činnosti, při
optimálním podílu lesních porostů a ekologicky stabilnějších ploch. Počítá se zapojením
celého území do územního systému ekologické stability.
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměrem POPD lomu Vršany od roku 2012 se
vstupem do DP Slatinice nedochází k výrazné změně stávajícího krajinného rázu tj.
dochovaných typických hodnot a rysů krajinného rázu a záměr je tedy z pohledu ochrany
krajinného rázu únosný. Celková koncepce následné rekultivace odpovídá požadavkům
tvorby resp. obnovy předtěžebního charakteru krajiny, nově s posílením její ekologické
funkce a vyšším zastoupením rozptýlené zeleně.

Vlivy na flóru a faunu
Celkem bylo pro fázi přípravy a dobývání ložiska posouzeno 44 parametrů, přičemž u 34
parametrů jsou očekávány buď žádné, nebo max. mírně negativní dopady. Celkově až jako
velmi negativní byly hodnoceny dopady na populace ostatních planě rostoucích cévnatých
rostlin, na přírodní biotopy rostlin, vyjma prioritních biotopů - výhradně mokřadní biotopy. Až
středně negativní dopady jsou očekávány v případě biotopů zvláště chráněných druhů a v
případech populací jednotlivých druhů obojživelníků. Při respektování jednotlivých
zmírňujících doporučení budou negativní dopady sníženy na minimum. Zásadním
zmírňujícím faktorem je, že souběžně s likvidací biotopů budou vznikat biotopy nové v rámci
sanace a rekultivace těžbou opuštěného území, a to v podobné kvalitě a kvantitě jako
biotopy odstraňované.
Případné negativní dopady záměru na zvláště chráněné druhy organizmů lze snížit
navrženými opatřeními. Navržená opatření mají obecný účinek - vztahují se na celé
živočišné skupiny. Před podáním žádostí o výjimky bude vhodné provést aktualizaci stavu
výskytu zvláště chráněných organizmů v dotčeném území.

S ohledem na dlouhodobou těžbu hnědého uhlí v daném území, která probíhá a bude
probíhat podle schválené báňské dokumentace a zejména, podle schválené a za přítomnosti
veřejnosti projednané dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, lze konstatovat, že jsou a budou průběžně
činěna preventivní opatření pro předcházení a zmírnění dopadů těžby do oblasti životního
prostředí a zdraví lidí. Nedochází a nebude docházet k překračování lokálního měřítka
významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Po vyhodnocení obsahu záměru ve vztahu k možným dopadům do jednotlivých složek
životního prostředí a zdraví lidí a zejména vzhledem k jeho lokalizaci, lze konstatovat, že je
vyloučena možnost příhraničních vlivů hodnoceného záměru - Plán otvírky, přípravy a
dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního
prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany (POPD) navazuje na schválené POPD lomu
Vršany - Šverma postup k energetickému koridoru. Povolení hornické činnosti pro lom
Vršany - Šverma bylo vydáno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě (OBÚ) dne
20. 2. 2002 pod zn. 399/02. Jedním z dokladů pro vydání rozhodnutí povolení hornické
činnosti bylo Stanovisko MŽP z procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo v
letech 2000 a 2001 vedeno v souladu se zákonem č. 244/1992Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především v území koridoru inženýrských
sítí. Postup lomu lze rozdělit na dvě územní fáze.
Po roce 2012 dojde k odtěžení 0. a 1. řezu Slatinické výsypky rypadlem K 800. Provozované
inženýrské sítě v koridoru budou před vstupem další báňské technologie přeloženy do nové
trasy, převážně za hranou konečného stavu budoucího prvního skrývkového řezu. V první
fázi pokračuje těžba lomu Vršany severním směrem, s postupným přechodem do DP
Slatinice. Skrývkové řezy překročí stávající hranici povolení hornické činnosti v roce 2023 a
uhelné řezy v roce 2029. Zájmové území první fáze je omezeno hranicemi dobývacích
prostorů, bočními svahy vyuhleného otočného bodu bývalého lomu Jan Šverma a
navrženými hranicemi čelních svahů I. fáze. V západní části lomu (prostor vnitřní výsypky
Šverma a Vršany) respektuje hornická činnost již zmíněnou závaznou linii těžeb dle vládního
usnesení č. 444/1991 ze dne 31. 10. 1991 a ochranná pásma (hygienické ochrany) obcí
Strupčice a Vrskmaň.
Druhou fází postupu lomu Vršany, tj. po roce 2032, je dokončení těžby území stávajícího
Hořanského koridoru inženýrských sítí a bývalé Slatinické výsypky. Postup lomu je v této fázi
především vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s
částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. Území pro těžbu je v severní části
omezeno hranicí dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem
skrývkových řezů lomu se zřetelem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování
uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. Z hlediska
územního situování záměru lze konstatovat, že po celou projektovanou dobu trvání záměru
bude těžba hnědého uhlí probíhat v hranicích územně ekologických limitů v prostoru
stanovených dobývacích prostorů. Podle navržených báňských postupů je předpoklad, že v
období prvních 20 let, tj. do roku 2032, bude dosaženo téměř úplného územního záboru konečných hranic lomu Vršany. Následně od roku 2032 do doby vyuhlení bude již jen
docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu v uvedeném území, a to jak těžbou
na nižších skrývkových a uhelných horizontech v území lomu, tak i rekultivací průběžně
uvolňovaných ploch. Tato skutečnost znamená, že se budou možné vlivy záměru na životní
prostředí po roce 2032 snižovat.
Záměr pokračování těžby a záměr přeložek inženýrských sítí bude projednáván v procesu
EIA samostatně. Projektová příprava obou záměrů bude vzájemně koordinována.
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice je
vypracován na zajištění kontinuální těžby hnědého uhlí v předpokládané výši cca 7 000
kt/rok.
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Nedílnou součástí vypracovávaného plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice je plán sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, který
navazuje na v současné době probíhající rekultivační činnosti. Odtěžením skrývkových hmot
a uhlí dojde při těžbě ložiska hnědého uhlí na lomu Vršany ke změnám v topografii území. S
postupující těžbou je a bude území nepotřebné pro bezpečné vydobytí ložiska postupně
předáváno do rekultivací.
Sanační a rekultivační práce (SaR) jsou řešeny v souladu se zákonem č. 44/88 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o
hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. Za
sanační a rekultivační práce jsou považovány všechny práce, které je organizace povinna
učinit k nápravě škod na krajině dle horního zákona.
Návrh SaR vychází ze Souhrnného plánu sanace a rekultivace (SPSaR) území dotčeného
těžbou - varianta těžby v koridoru, zpracovaného BPT a.s. v 08/2008, který byl aktualizován
zapracováním připomínek ze zjišťovacího řízení. Aktualizaci SPSaR - „Mokrá varianta", která
je preferována na základě výsledků zjišťovacího řízení, zpracovaly BPT a.s. v 11/2009.
Aktualizace SPSaR akceptuje také výsledky biologického hodnocení, hodnocení ve vazbě na
budoucí jezero a dalších hodnocení v rámci zjišťovacího řízení. SPSaR je koncepčním
materiálem, který vychází z územně plánovací dokumentace a je řešen ve vazbě se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími dotčenými zákonnými
opatřeními.
Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného ložiska s ukončením těžby
v Hořanském koridu zůstává v oblasti rekultivací v souladu s předchozími záměry a fázemi
těžby, na které logicky a funkčně navazuje. Z pohledu krajinotvorby vytváří ucelený celek s
jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním jednotlivých druhů rekultivací se zásadou
účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému.
Řešení respektuje plochy rozpracovaných a ukončených rekultivací k termínu 31. 12. 2011 a
zahrnuje řešení s vazbou na racionální využití uhelného ložiska, vytvoření plošiny na
skrývkových řezech Slatinické výsypky pro uložení přeložek sítí Hořanského koridoru. Jako
konečný časový termín uvolnění celého zájmového území do rekultivace v oblasti zbytkové
jámy je navrženo období po roce 2052, kdy je předpokládáno dořešení konečného
projektovaného stavu lomu.
Za výchozí stav řešení SaR je uvažováno datum 1. 1. 2012.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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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

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci koncepčních prací bylo variantně řešeno zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany. K
tomuto byly v roce 2008 vypracovány studie, které řešily následující dvě varianty zahlazení
tzv.:
-

„Mokrá varianta", která je obsahem Souhrnného plánu sanací a rekultivací lomu
Vršany - Šverma těžba v Hořanském koridoru

-

„Varianta s mokřadem", která je rozpracována v Souhrnném plánu sanací a
rekultivací lomu Vršany - Šverma- těžba v koridoru varianta s mokřadem.

Podrobnější popis variant byl předmětem oznámení záměru. V rámci zjišťovacího řízení byly
vzneseny připomínky (podněty) mimo jiné i k problematice sanací a rekultivací. Generelně
předkladatelé připomínek doporučují v rámci zahlazení následků báňské činnosti realizovat
„Mokrou variantu".
Na základě oznámení záměru, připomínkovém řízení a zvážení obou variantních návrhů je
doporučena k realizaci „Mokrá varianta" a je dále označena jako varianta projektová. Se
zahrnutím připomínek zjišťovacího řízení byla BPT a.s. zpracována v 11/2009 již uvedená
aktualizace SPSaR upřesňující mokrou variantu. Tato projektová varianta akceptuje již i
výsledky hodnocení zpracovaných na základě připomínek z oznamovacího řízení a
předkládá ucelené logické řešení, které přivádí území po těžbě do nového trvalého stavu.
Respektuje vazby na stávající okolní území, včetně možností jeho rozvoje. Vytváří a
propojuje v území ÚSES. Pro zajištění funkce území nemá nároky na jiné technické prvky
(trvalá čerpací stanice). Břehová čára svoji délkou dává možnost vytvoření pestré přírodní
břehové linie, proměnlivá hloubka jezera přináší jak hluboké, tak mělké partie vody.
Navržená projektová varianta přímo navazuje a v zásadě akceptuje řešení schválené v
procesu EIA v rámci současně platného POPD, k němuž bylo vydáno rozhodnutí v roce
2002. Předností této varianty je, že po její realizaci není potřeba trvalého čerpání vod, jako v
případě „Varianty s mokřadem". Varianta projektová je v souladu s trvale udržitelným
rozvojem daného území.
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5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad neobdržel k dokumentaci žádné
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 4 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
15 vyjádření dotčených správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů,
jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou
náležitě komentovány v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě
potřeby zahrnuty do podmínek příslušného úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP
Slatinice“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních přípravy a realizace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
Těžba bude probíhat ve schválených dobývacích prostorech Vršany, Holešice, Okořín a
Slatinice.
1) Dodržovat stanovená územní omezení při pokračování těžby lomu Vršany od roku
2012 se vstupem do DP Slatinice, zejména závaznou linii těžeb dle usnesení vlády č.
444 / 1991 z 31. 10. 1991.
2) Projednat, v rámci platnosti stávajících rozhodnutí o stanovení pásma hygienické
ochrany, rozšíření rozsahu míst a četnosti ověřovacích měření pro období po roce
2012 tak, jak je navrženo v dokumentaci EIA – v kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo,
včetně sociálně ekonomických vlivů.
3) Projednávat a provádět průběžně zábor pozemků v ZPF a PUPFL v potřebném
rozsahu.
4) Zachovat po dobu trvání záměru část deponie ornice v prostoru montážního místa
Vršany - požadavek obce Malé Březno.
5) Zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/1987Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, po skrývce ornice v předpolí povrchového lomu.
6) Pokračovat v přípravě sanací a rekultivací těžbou dotčeného území. Zapojit zástupce
obce Vrskmaň při koncipování využití zrekultivovaného území.
7) Vytvářet podmínky pro zvýšení členitosti břehové linie budoucí vodní plochy na
výsypkové straně zbytkové jámy, čímž dojde ke zvýšení pestrosti biotopů a rozšíření
žádoucího litorálního pásma.
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8) Vyhodnotit dopady záměru na vodní bilanci dotčených povodí, zejména na povodí
Srpiny v souvislosti s plánovanými změnami v hydraulické ochraně lomu (např. v
souvislosti s ukončením odvodňování kolektoru podložních písků a provozu ČS
Západ po roce 2015).
9) Oznamovatel projedná výjimku ze zákazů pro druh Carex secalina (ostřice žitná) a
chráněné druhy živočichů. V rámci těchto řízení budou stanoveny podmínky pro
transfery a jiná kompenzační opatření. Zvláštní pozornost bude věnována kriticky
ohroženým druhům ptáků linduška úhorní (Anthus campestris) a strnad zahradní
(Emberiza hortulana), jejichž významná přítomnost byla zaznamenána průzkumem
KÚ ÚK v sezóně 2009 v prostoru činného dolu (odhadem 11-13 párů lindušek a cca
10-12 párů strnadů), zejména v jeho severní části. Je nutné udržet v rámci báňského
provozu i po rekultivacích podmínky pro jejich dlouhodobou reprodukci na lokalitě.
Podrobnosti budou projednány v rámci povolení výjimek ze zákazů rušení pro oba
druhy.
10) Respektovat závěry biologického hodnocení.
11) Koordinovat přípravu záměru pokračování těžby lomu Vršany od roku 2012 s
přípravami záměru přeložek inženýrských sítí.

Opatření pro fázi realizace
Ochrana ovzduší
1) Dodržovat technologický postup pro eliminaci a likvidaci zápar a ohňů; vést v
předepsaném rozsahu evidenci jejich výskytu.
2) Provozovat i nadále skrápění pro snížení prašnosti na přesypech pasových uhelných
dopravníků.
3) Provádět v obdobích sucha skrápění provozních komunikací.
4) Udržovat provozní doprovodné mechanismy s benzínovými nebo naftovými motory v
odpovídajícím technickém stavu z hlediska emisních limitů.
5) Provádět, ve stanovených měřících místech a v kvartálním intervalu, ověřovací
měření polétavé prašnosti na hranici pásma hygienické ochrany vůči obcím Vrskmaň
a Strupčice. Výsledky měření předkládat vždy na konci roku Okresnímu hygienikovi
v Chomutově, obcím Vrskmaň a Strupčice a KÚ ÚK.
6) Provádět v navrženém měřícím místě Most, ulice Okrajová č.p. 1569 a v kvartálním
intervalu, ověřovací měření polétavé prašnosti. Zvážit rozšíření ještě o jedno měřící
místo na okraji obytné zóny Most - Čepirohy Výsledky měření předkládat vždy na
konci roku Městu Most a KÚ ÚK.
7) Měření imisí PM10 bude prováděno autorizovanou osobou.
8) Pro každý další časový horizont těžby po roce 2023 vždy ověřit vliv těžby na kvalitu
ovzduší aktuální rozptylovou studií, která zohlední aktuální imisní situaci v lokalitě,
případně aktuální imisní limity.
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9) Předávat průběžně těžbou dotčené pozemky do rekultivací a omezovat tak činnou
plochu lomu.
10) Realizovat dle technických možností výsadbu izolační zeleně v okolí lomu a
příjezdových komunikací.

Nakládání s odpady
1) Postupovat při nakládání s odpady podle platných právních předpisů a vydaných
rozhodnutí. Omezovat vznik odpadů, odpady podle možnosti přednostně využívat a
předávat k recyklaci.
2) Vést v předepsaném rozsahu evidenci odpadů a s odpady nakládat v souladu s
platnými předpisy.
3) Provozovat zařízení na využívání odpadů podle podmínek vydaného souhlasu v
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a
zemědělství v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008 pod č.j. 3036/ZPZ/2008/PZ- 1277.
Souhlas je tímto rozhodnutím vydán i pro provozní řád zařízení s platností do 31. 12.
2015.
4) Dodržovat podmínky péče o uzavřenou skládku inertního odpadu v souladu s
vydaným rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a
zemědělství v Ústí nad Labem ze dne 7. 7. 2009 pod č.j. 1187/ZPZ/2009/PZ-1276.1.
Souhlas je tímto rozhodnutím vydán i pro provozní řád uzavřené skládky. Podmínky a
doba péče o uzavřenou skládku je rozhodnutím stanovena na 33 let od uzavření
skládky tj. do 31. 12. 2042.
5) Provádět důslednou kontrolní činnost ve spolupráci s bezpečnostní službou a
předcházet tím výskytu nedovoleného ukládání odpadů občanů a cizích subjektů na
pozemcích v zájmovém území záměru.

Hluk
1) Pro snižování negativního vlivu hluku udržovat dobrý technický stav všech
provozovaných těžebních zařízení a dopravníků.
2) Na hranici pásma hygienické ochrany vůči obcím Vrskmaň a Strupčice provádět, ve
stanovených měřících místech a v určené četnosti, ověřovací měření akustické
situace. Výsledky měření předkládat vždy na konci roku Okresnímu hygienikovi v
Chomutově a obcím Vrskmaň a Strupčice.
3) Provádět v navrženém měřícím místě Most, ulice Okrajová č.p. 1569 a v navržené
četnosti, ověřovací měření akustické situace. Výsledky měření předkládat vždy na
konci roku Městu Most.
4) Posoudit v roce 2027 skutečnou úroveň akustické situace ve výpočtových bodech dle
akustické studie.
5) Provádět průběžně protihluková opatření, která budou navrhována ve vazbě na
aktuální akustickou situaci.
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Ochrana vodního hospodářství
1) Vypouštět odpadní a důlní vody v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími a s
předepsanými kvalitativními ukazateli.
2) Provádět pravidelná vyhodnocování odběru vzorků vypouštěných vod.
3) Předejít možným únikům závadných látek do vod povrchových nebo podzemních a to
důslednou technologickou kázní při manipulaci s nimi v prostoru lomu.
4) Skladovat závadné látky pouze ve schválených prostorách.
5) Oznamovatel zajistí trvalou náhradu dosavadní funkce ČS A I. a ČS Strupčice tak,
aby nejpozději ke konci 1. fáze postupu lomu, tj.do 31.12.2032 byly obě čerpací
stanice nahrazeny gravitačním odtokem nebo řízenou akumulací vod s vyrovnanou
vodní bilancí a s environmentálním, rekreačním nebo vodohospodářským účelem.
Nejpozději do 31.12.2014 bude Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložena
technická dokumentace příslušných opatření ve stupni projektové studie. Do doby
realizace těchto opatření bude oznamovatel povinen zajistit řádnou funkci obou
čerpacích stanic.

Ochrana půdy, flóry a fauny, krajinného rázu
1) Provádět selektivně skrývku ornice a zúrodnitelných zemin; skryté zeminy přechodně
ukládat na kulturně udržovaných deponiích a zeminy průběžně využívat pro
rekultivaci území.
2) Provádět postupně odstraňování vegetačního krytu případně i orničního horizontu v
období mimo hnízdění a zimování živočichů.
3) Provádět průběžně rekultivaci ploch, těžbou uvolňovaných pozemků, podle
upřesňovaného souhrnného plánu sanací a rekultivací. Vytvářet v přibližně stejné
době nové biotopy jako náhrady za dotčené biotopy v předpolí lomu.
4) Případné kácení zeleně provádět v době vegetačního klidu a v souladu s platnými
předpisy - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) Přednostně odtěžit nejvyšší místo záměru - deponií sprašových zemin na Slatinické
výsypce, čímž se sníží pohledový horizont těžbou dotčených ploch.
6) Podpořit členění rozsáhlých výsypkových plošin zachováním i drobných terénních
nerovností, zakládáním rozptýlené krajinné zeleně nelesního charakteru, podpořit
tvorbu drobných mokřadních ploch a nebeských jezírek.
7) Realizovat podmínky stanovené výjimkami orgánů ochrany přírody a krajiny ze
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
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8) Plně realizovat veškerá navrhovaná preventivní, kompenzační a rekultivační opatření
tak, aby byly vytvořeny nové ekologicky stabilní prvky v přímé návaznosti na stávající
prvky ÚSES v okolí předmětného území.

Ochrana a využití nerostného bohatství
1) Postupovat v souladu se zákonnými a báňskými předpisy tzn. hospodárně využívat
výhradní ložisko při těžbě vyhrazeného nerostu hnědého uhlí a to:
-

řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování a

-

vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty.

Ostatní
1) Projednat v předstihu případné činnosti v blízkosti stávajících inženýrských sítí a
provádět tyto činnosti v souladu s podmínkami jednotlivých vlastníků (provozovatelů).
Kompenzační opatření
Opatření ke kompenzaci účinků na životní prostředí se na základě provedeného hodnocení
nenavrhují. Kompenzační opatření budou řešena v případě, pokud vyvstane jejich potřeba, v
průběhu let 2012 - 2032.
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Datum zpracování posudku: 27. 07. 2010
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák.
č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 č. 46170/ENV/06, osvědčení č. 5278/850/OPV/93

Spolupráce:
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí, vlivy na vodu
Kateřina Saifrtová – imisní zátěž
RNDr. Jiří Veselý – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k oznámení
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