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ÚVOD
Pro účely této dokumentace byly využity podklady poskytnuté oznamovatelem
k oznámení podanému k rozšíření sousedního DP Náklo a DP Mezice v roce 2008, z něhož
jsou v tomto oznámení použity relevantní pasáže.
Na základě výsledků zjišťovacího řízení č. j. 19153/ENV/12 z 11.4.2012 byl záměr
upraven ve smyslu vznesených připomínek a byly doplněny a aktualizovány relevantní
přílohy.
Jako zcela zásadní se jeví, že oznamovatel záměru primárně nesouhlasí
s predikovanými kumulativními vlivy zde předkládaného záměru se souběžně
projednávaným záměrem „Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků (MZP
371)“.
Tyto dva záměry se s ohledem na jejich lokalizaci zcela vylučují a není možné jejich
souběžné provozování. K uvedeným dvěma záměrům je nutno přistupovat tak, že
kumulace jejich vlivů v území nemůže nastat, a je nutno je hodnotit pouze v kontextu
s ostatními již realizovanými nebo posuzovanými záměry v území.
Z tohoto důvodu byly sice aktualizovány a doplněny doprovodné odborné studie
(hluková studie, rozptylová studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví, hydrogeologické
posouzení), ale nebyl do nich zapracován požadavek hodnocení souběžného vlivu obou
záměrů.
Oznamovatel dále v návaznosti na vznesené připomínky upustil od varianty s těžbou
700 tis. t/rok, aby byla dodržena stávající intenzita dopravy spojená s těžbou v území, a
záměr v souladu s požadavkem MŽP v závěru zjišťovacího řízení rozčlenil na etapy
včetně vytýčení hranice DP Náklo I s předpokládaným vytěžením navrženého DP do 20ti
let. Tato etapa byla vybrána jako I. (úvodní), neboť se jedná o území s nejlepším
poměrem mezi skrývkou a objemem těžitelných zásob. Východní hranice této etapy
nebyla upravována – jedná se o hranici stanoveného CHLÚ.
Z následujícího zákresu návrhu těžených ploch jednoznačně vyplývá, že souběh obou
záměrů není možný, protože dochází takřka k úplnému překryvu ploch pro DP Náklo I
a DP Náklo II.

Zákres celého návrhu na stanovení DP Náklo I a výsledný tvar jezer po realizaci
navrhovaného Plánu sanace a rekultivace je uveden v příloze dokumentace č. 8.
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A

B

Obrázek č. 1: Zákres DP Náklo I a DP Náklo II
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Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení
ČIŽP OI Brno, č.j. ČIŽP/48/IPP/1201690.001/12/OAJ ze dne 20.2.2012

Kapitola o zdůvodnění potřeby záměru a základní důvody pro pokračování těžby byly
aktualizovány.

V dokumentaci jsou aktualizovány všechny odborné studie včetně hydrogeologického
posudku, který zohledňuje všechny relevantní vlivy předmětného záměru v jeho maximální
šíři (tedy po vytěžení celého rozsahu uvedeného v oznámení). Hydrogeologický posudek je
z pohledu předkládané dokumentace „naddimenzován“, tj. skutečné vlivy předloženého
aktuálního záměru budou menší, než předpokládá hydrogeologické posouzení.
Otázku následného vodohospodářského využití ve smyslu zákona o vodách nemůže řešit
hydrogeologický posudek, avšak z jeho znění je zřejmé, že následné vodohospodářské využití
těžebních jezer je možné.

V dokumentaci je doplněn aktuální biologický průzkum a jeho závěry jsou do podmínek
po realizaci záměru zapracovány.
KHS ÚP Olomouc, č.j. KHSOL/1445/2012 z 17.2.2012
Nepožaduje další posuzování, avšak v následné navazující dokumentaci požaduje:

Budou-li se jevit protihluková opatření jako potřebná, bude účinnost protihlukových
opatření v následných správních řízeních doložena. V současné době se z důvodu zmenšení
dobývacího prostoru proti oznámení nejeví realizace protihlukových opatření jako potřebná.
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Podmínka bude pro fázi následného správního řízení splněna.

Nerelevantní – od varianty II s vyšším objemem těžby bylo upuštěno.

S ohledem na zmenšení DP proti oznámení nemá souběh ukončení těžby v DP Mezice a
zahájení těžby v DP Náklo I takový negativní hlukový vliv, aby bylo nutno realizovat
protihluková opatření. Maximální denní expedice zůstane zachována i v případě souběhu
ukončování těžby na stávajícím DP Mezice a skrýváním plochy nového DP NákloI (zejména
z důvodu, že skrývky jsou vždy prováděny v době, kdy je těžba a expedice stavebních surovin
minimální, tj. v mimovegetačním období.
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Viz předchozí vypořádání – realizace protihlukových opatření nebude potřebná. Měření
hluku bude provedeno po dohodě s KHS Olomouc.

Bylo již výše vypořádáno – maximální stávající expedice zůstane zachována beze změny i
při souběhu jakýchkoliv prací v nově navrhovaném zmenšené DP Náklo I. Termín měření
bude s KHS v rámci následných správních řízení projednán.

Vyjádření nesouhlasu s realizací záměru je právem příslušného správního úřadu, avšak
prostý nesouhlas nelze vypořádat. Jak již bylo zmíněno, z hlediska hlukového nedojde
v území k žádné sledovatelné změně.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP, č.j. KUOK 21735/2012 z 29.2.2012
Ochrana vod:

Součástí příloh dokumentace je aktuální rozsáhlé odborné hydrogeologické posouzení
záměru stanovení DP Náklo I v maximálním rozsahu.
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Jedná se o požadavky vyplývající ze zákona a obecných správních rozhodnutí o stanovení
záplavového území, které budou oznamovatelem záměru respektovány. Vliv záměru na
proudění povodňových vod je součástí hydrogeologického posouzení v příloze dokumentace.
Ochrana ovzduší:

Oznamovatel od varianty II upustil.
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Požadavek je zapracován do podmínek realizace záměru v kapitole D.IV.

Na základě požadavku MŽP ČR vzneseném ve zjišťovacím řízení je součástí
dokumentace posouzení vlivů na Naturu 2000 zpracované autorizovanou osobou podle § 45i)
zákona č. 114/1992 Sb.
Magistrát města Olomouce, č.j. SMOL/019631/2012/OZP/OH/Dre z 22.2.2012

Jak již bylo výše řečeno, byla oznamovatelem s ohledem na nutnost stanovení varianty
realizovatelné za 20 let a současně s ohledem na požadavky na zachování stávající míry
hlukové a imisní zátěže zvolena varianta I. Tato varianta byla dále rozčleněna na dvě etapy,
z nichž pouze severní část (etapa č. I) rozdělená na dvě samostatná postupně těžená jezera je
předmětem této dokumentace. Tento postup zmírní negativní důsledek delší doby těžby a
současně umožní průběžnou rekultivaci území a vodohospodářské využití území již v době
dotěžení 1. jezera.
Další požadavky Magistrátu města Olomouce na způsob rekultivace území oznamovatel
akceptuje. Těžba v DP Náklo není na těžbě v DP Náklo I přímo závislá (a naopak), pouze se
jedná o využití úpravny a přepravu vytěžené suroviny remorkéry po jezeře. Nic tedy nebrání
postupné rekultivaci území v DP Náklo před zahájením těžby v DP Náklo I.

Stanoviska obcí jsou v dokumentaci respektována.
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Těžba v dané lokalitě nikterak nebrání následnému vodohospodářskému využití ložiska. Voda
v těžebních jezerech (stejně jako u stávajícího těžebního jezera v DP Náklo) nebude
znečištěna, z hlediska časového využití je vhodné navrhované rozdělení plochy na samostatná
těžební jezera tak, že při dotěžení nejsevernějšího jezera (předpokládá se po cca 10 letech od
zahájení těžby) bude možno již vodu z jezera odebírat např. pro závlahy (bez další úpravy)
nebo po úpravě i pro zásobování pitnou vodou. Podmínka stanovená zákonem je tedy splněna.
Co se týká nutnosti aktualizace hydrogeologického posudku, na základě konzultace se
zpracovatelkou posudku se nejeví tato potřeba jako aktuální. Všechny vlivy vyhodnocené
v hydrogeologickém posudku pro celkovou vytěženou plochu původně navrženého DP Náklo
I, tj. 121 ha, budou u navrhované I. etapy DP rozdělené navíc na dvě samostatná jezera co do
druhu stejné, ale co do míry vlivu podstatně menší. Fenomén odkryté hladiny podzemní vody
však zde stále zůstává, i když s mnohem menší mírou rizika znečištění. Totéž se týká
proudění povodňových vod. Hydrogeologický posudek proto nebyl v této fázi zpracováván
pro více samostatných jezer, ale zohledňuje maximálně možný nepříznivý stav vzniku velké
vodní hladiny. Ve skutečnosti budou negativní vlivy předloženého záměru menší, než uvádí
hydrogeologický posudek.

Nebyly vzneseny připomínky.
Městský úřad Litovel, č.j. LIT 2343/2012 z 27.2.2012
Z hlediska nakládání s odpady nemá připomínek, upozorňuje na znění ustanovení zákona
týkající se těžebních odpadů.
-

U předmětného záměru nebudou těžební odpady vznikat.

Z hlediska vodoprávního úřadu nemá připomínek, upozorňuje na situování záměru
v CHOPAV a v záplavovém území.
-

Bylo řešeno výše.

Z hlediska ochrany ZPF sděluje:
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Bez vypořádání. Do textu je doplněno podrobnější rozčlenění zabíraných půd.
Orgán ochrany přírody: Nemá připomínek.
MŽP ČR, odbor geologie, vyjádření č.j. 185/660/12 ze dne 5.3.2012

Akceptováno v textu dokumentace.

Bez vypořádání.

Akceptováno, doplněno do textu dokumentace.
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Vypořádáno v textu dokumentace (kap. č. 4,5).

Vypořádáno v textu dokumentace (kap. č. 4,5).

Vypořádáno aktualizovaným hydrogeologickým posudkem.

- 14 -

GET s. r. o.

Těžba v navrhovaném DP Náklo I

ČÁST A

Jedná se o provozní opatření zapracovaná do kapitoly D.IV.

Zapracováno do textu dokumentace. Celý záměr stanovení DP Náklo I je v dokumentaci
výrazně zmenšen, podíly tříd ochrany půd jednotlivých tříd jsou v příslušné kapitole
vyčísleny, celý záměr bude etatizován a odnímán ze PF po částech v závislosti na postupu
těžby.

Doplněno do textu dokumentace.
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MŽP, oddělení ochrany ovzduší, č.j. 599/780/12 z 21.2.2012

Jak již bylo několikrát výše uvedeno, záměry na stanovení DP
nemohou být realizovány současně. Dále bylo již zmíněno, že
dokumentaci pouze variantu č. I, a to pro I. etapu v plošně
navrhovaný stav byla aktualizována rozptylová studie, která
dokumentace.

Náklo I a DP Náklo II
oznamovatel navrhuje v
omezeném rozsahu. Na
je zařazena v přílohách

MŽP, oddělení ochrany vod, č.j. 365/740/12 z 2.3.2012
Povolení těžby je podmíněno nejen následným vodohospodářským využitím vzniklého prostoru
(jezera), ale i použitím vhodné technologie těžby, která zabrání jakékoliv kontaminaci nebo i
ohrožení jakosti podzemní vody odkryté v jejím důsledku (při odkrytí povrchové izolační
vrstvy horniny a půdy se podstatně zvýší zranitelnost kolektoru podzemní vody využívané v
blízkém jímacím území Březové -Pňovice). Vodním zákonem není zakázána jakákoliv těžba,
ale pouze těžba přesahující rozsah uvedený v citovaném nařízení vlády, tedy těžba
neumožňující vodohospodářské využití vzniklé vodní plochy. Okolnosti konkrétního případu
(tj. například následného využití prostoru ložiska k vodohospodářským účelům) je třeba
předem projednat s příslušným vodoprávním úřadem.
V posuzovaném případě se jedná zejména o vypořádání požadavku následného
vodohospodářského využití těžbou vzniklého jezera po ukončení těžby a přizpůsobení
časového postupu a technologie těžby možnostem tohoto využití, vyplývající z citovaného
nařízení vlády o CHOPAV (ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) bod 1.), dále pak o rozsah
těžebního jezera. Celková výhledová rozloha nové vodní plochy má být cca 85 ha, přitom
současně roztěžená plocha je již více než 100 ha.
Se závěrem prezentovaným na konci kapitoly D.I.3.na str. 67, že „vzhledem k tomu, že se
jedná o pokračování těžby na již otevřeném a dlouhodobě těženém ložisku, nikoliv o otvírku
nových ploch, nejeví se jako významně negativní ani jeho situování v CHOPAV Kvartér řeky
Moravy“, nelze souhlasit.
Podle hydrogeologického posouzení (RNDr. Herrmann 2007) by vytěžením štěrkopísku došlo
k nenávratné ztrátě využívaného kolektoru podzemní vody za vzniku ohromné „studny“ –
štěrkovištního jezera, kde je podzemní voda odkryta, prosluněna, provzdušněna, biologicky
oživena a získává jiné fyzikálně chemické vlastnosti. Přitom vniknutí kontaminovaných vod
případné povodňové vlny do prostoru těženého ložiska by znamenalo přímé ohrožení zdrojů
podzemních vod v jímacím území. V této souvislosti chybí v předloženém oznámení úvaha o
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náhradním způsobu zásobování obyvatel připojených na vodovod pitnou a užitkovou vodou v
případě havarijního zhoršení jakosti vody nebo vydatnosti zdroje.
Lokalita se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a to již pro pětiletou povodeň. Vodním
zákonem jsou v § 67 určeny zákazy a omezení staveb a aktivit v záplavových územích a jejich
aktivních zónách.
Přes popsaná rizika jsou v oznámení vlivy na vody souhrnně hodnoceny jako nevýznamné.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme záměr buď nerealizovat, realizovat v jiném území
(mimo CHOPAV, OPVZ významných vodních zdrojů či dosah jejich možného ovlivnění, mimo
záplavová území) nebo podrobit detailnějšímu posouzení všech negativních aspektů s cílem
vyloučit střety se zájmy ochrany vod, vodohospodářskými zájmy a prioritami povodňové
ochrany.
-

Vzhledem k tomu, že ložisko nerostných surovin nelze přemístit (realizovat v jiném
území), zajistil oznamovatel pro posouzení možných negativních vlivů na prostředí
související s vodou zpracování aktualizovaného hydrogeologického posouzení, které
je v celém rozsahu uvedeno v přílohách dokumentace. Současně je navrženo zmenšení
jak vlastního dobývacího prostoru, tak těžebních jezer, což bude dále znamenat snížení
negativních vlivů na prostředí související s vodou.

MŽP ČR, OVSS VIII, č.j. 497/570/12 z 6.3.2012
Ochrana půdy
Chybí případné posouzení navrhovaného záměru (tj. záměr těžby štěrkopísků v navrhovaném
dobývacím prostoru Náklo I) ve smyslu požadavků stanovených podmínkami územně
plánovací dokumentace kraje a územní studie (a tím i s podmínkami stanovenými pro další
případnou těžbu štěrkopísků v dané specifické oblasti).
Je nezbytné dopracovat zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ve smyslu požadavků
uplatněných orgánem ochrany ZPF v rámci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a
projednané územní studie (viz výše uvedeno), a to včetně přehledu případných dalších
možných variant ve specifické oblasti ST 3, vyhodnocených z hlediska případných
předpokládaných dopadů na ZPF .
Zdůvodnění oprávněné potřeby vymezování dalšího dobývacího prostoru Náklo I (a
následnou těžbu štěrkopísků v tomto zájmovém území ) je třeba hodnotit i ve vazbě na možnost
získávání nerostné suroviny z celé plochy stávajícího dobývacího prostoru Náklo, kde v
současné době těžba štěrkopísků (a to přímo těžební organizací Cemex Sand, k.s.) probíhá a v
tomto smyslu prokázat i opodstatněnost (v časově blízkém horizontu) dalšího rozšiřování
těžby štěrkopísků v nově navrhovaném dobývacím prostoru Náklo I. V této souvislosti
upozorňujeme, že ochrana ZPF (zvláště potom půd zařazených do I. či II. třídy ochrany) je
veřejným zájmem.
Vypořádáno v textu kapitol 4 a 5. Je třeba upozornit, že i ložisková ochrana výhradních
ložisek, mezi které náleží i ložisko Unčovice-Náklo, je veřejným zájmem, a že není možno
toto ložisko přemístit nebo těžit bez zásahu do ZPF.
Všechna ložiska v dotčeném území zasahují do půd s vyššími třídami ochrany, proto v území
nelze zvolit variantu s menšími negativními dopady. Naopak výhodou této varianty je, že již
není třeba zabírat půdu pro budování zázemí těžebny, neboť veškeré zázemí včetně úpravny a
komunikací je již hotovo a nebude se měnit.
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Obec Náklo, vyjádření ze dne 21.2.2013

Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem hodnocení procesu EIA. Následná správní řízení o
stanovení dobývacího prostoru ani realizaci protihlukových opatření však nebude možno
zahájit dříve, než budou majetkoprávně všechny dotčené pozemky vypořádány.
Součástí příloh dokumentace je aktualizovaná hluková studie zpracovaná podle platné
metodiky.
Jak již bylo výše uvedeno, záměr na stanovení DP Náklo I a na stanovení DP Náklo II
v žádném případě nemůže být realizován současně (bude realizován buď jeden, nebo druhý).
Proto do dokumentace nejsou doplněny součtové údaje obou záměrů.
Obec Příkazy, vyjádření č.j. 117/2012 ze dne 21.2.2012

Jak vyplývá z rozsáhlého hydrogeologického posouzení, nebude bilance podzemních vod
v území negativně narušena. Kromě toho se předpokládá zmenšení navrhovaného dobývacího
prostoru proti návrhu uvedenému v oznámení, takže se dále negativní vlivy na okolí zmenší a
v případě Příkazů budou takřka eliminovány. Při navrhovaném zmenšení dobývacího prostoru
v I. etapě zůstane zachován i prostor Seče bez podstatných negativních vlivů. Pro II. etapu
bude provedeno nové posouzení vlivů na životní prostředí ve fázi dotěžení I. etapy (tedy cca
po 20 letech) a bude již k dispozici měření hluku, na jehož základě budou navržena potřebná
protihluková opatření zajišťující zachování klidové zóny Seče.
Co se týká dopravy, nemá záměr na zvýšení intenzity dopravy po veřejných komunikacích
žádný vliv – těžená surovina bude dopravována na plovoucích pásech a dále remorkérem po
těžebním jezeře na stávající úpravnu, a celková expedice štěrkopísku z úpravny zůstane beze
změny.
Při záboru půdy musí být postupováno tak, aby všechny pozemky určené k obhospodařování
zůstaly dostupné.
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Obvodní báňský úřad Ostrava, č.j. SBS/03877/2012/OBÚ-5/511/Ing. Kt ze dne
8.2.2012
Nemá připomínky.
Správa CHKO Litovelské Pomoraví, č.j. 172/LM/2012 z 17.2.2012

Přílohou dokumentace je rozsáhlé hydrogeologické posouzení, které vylučuje negativní
ovlivnění hladiny podzemní vody v lužním lese CHKO Pomoraví.

Uvedené požadavky jsou v textu dokumentace a její příloze Plán sanace a rekultivace
doplněny.

Zoologický a botanický průzkum byl v území proveden a zpráva z tohoto průzkumu je
zařazena v přílohách dokumentace.
Překrývání se záměrem na stanovení DP Náklo II:
Překrývání záměrů oznamovatel vylučuje. Jak vypovídá zákres v úvodu dokumentace, není
technicky možné, aby oba záměry byly realizovány současně.
Nad rámec výše uvedených připomínek požaduje MŽP v závěru zjišťovacího řízení
vedeného k předmětnému záměru:

K dokumentaci je přiložen návrh plánu sanace a rekultivace.
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Upřesněno v textu záměru. Navrhovaný DP Náklo I bude vytěžen za 20 let.

Do příloh dokumentace je doplněno naturové hodnocení a hodnocení vlivů na veřejné zdraví
zpracované na základě aktualizované hlukové a rozptylové studie.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
I. Obchodní firma
CEMEX Sand, k.s.

II. IČO
479 06 201

III. Sídlo
Napajedla, Masarykovo nám. 207, PSČ 763 61

IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Stanislav Fojtů, tel. 602 716 893
Napajedla, Nábřeží 1351, PSČ 763 61
prokura
Ing. Jaroslav Zámečník, tel. 724 213 226
Zlín 4, Červnová 1223, PSČ 763 02
prokura
Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru: Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I

Záměr spadá do Přílohy č. 1, kategorie I: 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.
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Záměrem je pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku štěrkopísku Náklo –
Příkazy v nově navrhovaném dobývacím prostoru s předběžným označením Náklo I.
Plocha navrhovaného DP Náklo I v I. etapě (předmět této dokumentace) činí asi 68,8
ha.
Navrhovaný DP byl zmenšen oproti rozsahu danému předchozím souhlasem MŽP
k podání žádosti na stanovení DP Náklo I, který činí 175,9 ha. Zbývající plocha cca 107,1 ha
tedy není předmětem posuzování vlivů v této dokumentaci a v textu je označována jako II.
etapa.
Roční objem těžby je zvažován pro účely tohoto oznámení v jedné variantě.
Varianta I (navrhovaná) – zachování současného objemu těžby štěrkopísků
oznamovatelem v předmětném území ve výši 490 tis. t/rok, předpokládaná délka těžby do 20
let, po cca 17 letech by byla vytěžena celková plocha dvou těžebních jezer (přibližně 42 ha
s hloubkou cca 12 m), tedy celkem 5040 tis. m3 (8568 tis. t).
Varianta II (zvažovaná v oznámení pro urychlené vytěžení ložiska) – navýšení objemu
těžby na 700 tis. t/rok – byla vyloučena a není dále v textu posuzování.
Pro stanovení dobývacího prostoru má oznamovatel ze strany MŽP udělen předchozí
souhlas k podání návrhu na stanovení DP.
3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ):
Kraj:

Olomoucký (kód NUTS 3: CZ 071)

Obec:
Katastrální území:

Náklo (IČZÚJ 504441),
Náklo (číslo k.ú. 701408)

Obec:
Katastrální území:

Příkazy (IČZÚJ: 505013),
Příkazy (číslo k.ú. 736007)

Zájmové území se nachází přibližně na 49º 39´ 40,8´´ severní šířky a 17º 8´38,15´´
východní délky, v Olomouckém kraji, okrese Olomouc, v katastrálním území Náklo
(převážná část) a Příkazy v nadmořské výšce 220-230 m n.m., v JV části CHLÚ NákloPříkazy.
Poloha záměru je znázorněna na následujícím obrázku.
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poloha DP
Náklo I

Obrázek č. 2: Situace širších vztahů

DP Náklo I je tvořen plochou vymezenou vrcholy:
Tabulka č. 1: Vrcholy DP Náklo I v I. etapě (předmět této dokumentace) v S-JTSK

1

Y
(m)
554 202.00

X
(m)
1 111 852.00

2

554 093.00

1 112 345.00

3

554 031.00

1 112 744.00

4

553 998.00

1 112 849.00

5

554 002.00

1 112 995.00

A

553 975.09

1 113 019.51

B

554 787.09

1 113 341.01

15

554 805.00

1 113 183.00

16

554 935.00

1 113 068.00

17

554 720.00

1 112 771.00

18

554 620.00

1 112 539.00

1

554 202.00

1 111 852.00

vrchol
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Obrázek č. 3: Zákres DP Náklo I v katastrální mapě

Těžba bude omezena na plochu navrhovaných těžebních jezer, což eliminuje vznik
nadměrné vodní plochy a zmírní dopady na podzemní vody. V I. etapě budou těžena dvě
severní jezera, s postupem těžby od jižního břehu nejsevernějšího z jezer.
Vytvoření dvou menších jezer bude také příznivější z hlediska ochrany přírody a umožní
lépe a dříve využívat vodu z těžebních jezer pro vodohospodářské účely (např. pro závlahy).
4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE
(REALIZOVANÝMI, PŘIPRAVOVANÝMI, UVAŽOVANÝMI)

JEHO VLIVŮ S JINÝMI

ZÁMĚRY

Charakter záměru
Záměrem je stanovení DP a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Unčovice
– Náklo (B3007900). Půjde tedy o těžbu, úpravu a expedici štěrkopísku. Jedná se o
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dlouhodobě těžené ložisko, u něhož má oznamovatel západně od lokality DP Náklo I
stanoven DP Náklo a DP Mezice. Oba DP jsou již roztěženy. Pro stanovení DP Náklo I má
oznamovatel udělen předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení DP (MŽP ze dne
18.3.2011, č.j. 16128/ENV/11).
Možnost kumulace vlivů
Vlivy záměry se mohou kumulovat s vlivy připravovaných a případně i provozovaných
těžeben v území (Náklo, Mezice, Unčovice, Unčovice-západ) a mohou nastat v oblasti:
-

záboru ZPF
ovlivnění podzemních vod
dopravní zátěže
hlukové a imisní zátěže

Pískovny Unčovice a Unčovice-západ prošly procesem posuzování vlivů na životní
prostředí, ale nejsou v současné době těženy a není známo, kdy jejich využívání započne.
Přesto byly zejména z hlediska hlukové zátěže jejich kumulativní vlivy zahrnuty do tohoto
oznámení.
V současné době jsou v okolí záměru kromě DP Náklo (v němž těžební práva naleží
oznamovateli) pískovny:
Ložisko Chořelice – Rozvadovice (B 3 062 600), cca 4 km severozápadně od ložiska
Unčovice – Náklo (B 3 007 900), těženo firmou Českomoravský štěrk, a.s.:
Tabulka č. 2: Údaje o ložisku Chořelice-Rozvadovice

Číslo
ložiska
3062600

Název
ChořeliceRozvadovice

Organizace

Sídlo organizace

Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359
IČ 255 022 47
PSČ 664 06 Mokrá

Výhradní ložisko Štěpánov – Březce (B 300 8000), cca 5 km východně od ložiska Unčovice –
Náklo (B3 007 900) těženo firmou KAMENELOMBY ČR, s.r.o. :
Tabulka č. 3: Údaje o ložisku Štěpánov - Březce

Číslo
ložiska

Název

Organizace

KAMENELOMY
3008000 Štěpánov - Březce s.r.o.
IČ 494 520 11

Sídlo organizace
ČR,

Polanecká 849, Ostrava – Svinov
PSČ 721 00

Ložisko Žerotín – Liboš (B 321 6800), cca 10 km severovýchodně od ložiska Unčovice –
Náklo (B 3 007 900), těženo firmou Českomoravský štěrk, a.s.:
Tabulka č. 4: Údaje o ložisku Žerotín - Liboš

Číslo
Název
ložiska
321
Žerotín - Liboš
6800

Organizace

Sídlo organizace

Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359
IČ 255 022 47
PSČ 664 04 Mokrá

Tato ložiska jsou stejně jako DP Náklo dlouhodobě součástí stávajícího pozadí a jako
taková jsou do hlukové a rozptylové situace zahrnuta jako stávající stav.
- 25 -

GET s. r. o.

ČÁST B

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo 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
Hlavním důvodem pro umístění záměru v dané lokalitě je ložiskové nahromadění suroviny
– štěrkopísku vhodné (hrubší) frakce ve svrchní horizontu ložiska. Štěrkopísek na ložisku
vykazuje příhodné kvalitativní parametry, které umožní po úpravě tříděním a praním jeho
využití ve stavebnictví.
Surovinu lze podle zrnitostních rozborů charakterizovat jako štěrk písčitý až silně písčitý.
Obsah štěrkové frakce se pro bloky prozkoumané pohybuje v rozmezí 46 – 79% hm. pro
bloky vyhledané je o něco nižší cca 40-45%.
Nově realizované vrty vykazují nižší podíl HK, a to i v partiích bloků zásob
prozkoumaných. Štěrkové valouny jsou tvořeny převážně křemenem a kvarcitem (až 85%
frakce 40 - 80 mm a 60% frakce 20 – 40 mm), dále se vyskytují žuly, amfibolity, droby,
pískovce, pegmatity a další horniny. Písčitá frakce obsahuje stejné horniny jako štěrk a navíc
se vyskytují jílová břidlice a pískovcové horniny, vzácně muskovit, biotit a chlorit. Klasty
písčité frakce jsou oproti hrubším frakcím lépe opracovány.
Odplavitelné částice
Hodnoty průměrné jílovitosti uváděné Urbánkem a Káňovou a Šimkovou jsou velmi nízké
(průměr pro celé ložisko Náklo – Příkazy činil dle Urbánka (1962) 2,48%). Hodnoty
jílovitosti odečtené ze zrnitostních křivek u hydrogeologických vrtů také dosahují velice
nízkých hodnot – u štěrkopísků nepřekračují 3 %.
Průzkum, prováděný na sousedním ložisku Unčovice (Spudil a kol. 2007) přinesl značně
odlišné výsledky; podíly odplavitelných částic jsou cca čtyřnásobně vyšší, než u vrtů Káňové
a Šimkové (1989) umístěných v téže oblasti. Průměrný obsah odplavitelných částic ve vrtech
U 1-5 (Spudil a kol. 2007) se pohybuje v rozmezí 16-13 % (v průměru kolem 14 %). V
případě současného průzkumu, který byl realizován východněji, jde o ještě vyšší hodnoty.
Humusovitost
Humusovitost suroviny byla v průzkumném území klasifikována stupněm A, méně často B.
Stupeň C a D byl zaznamenán jen řídce, většinou ve svrchních vrstvách do hloubky 2 – 3 m,
výjimečně u V-78 do hloubky 7,6 m. U nově realizovaných vrtů NA-1 a NA-2 jsou všechny
odebrané vzorky klasifikovány jako světlejší než roztok, tedy také stupněm A.
Nasákavost
Nasákavost kameniva se pohybuje dle starších průzkumů kolem 2%. Hodnoty pro vzorky
nově realizovaných vrtů mají hodnoty 1,2-1,3%.
Tvarově nevhodná zrna
Obsah tvarově nevhodných zrn činil dle starších průzkumů v průměru 5%, ojediněle přesáhl
10%. Hodnoty vzorků z polohy prozkoumaných zásob nově realizovaných vrtů tomu
odpovídají, hodnoty pro polohu vyhledaných zásob jsou ve frakci 4/8 a 16/22 nižší (1,61,9%). Frakce 8/16 má 5,8%.
Zvětralost
Zvětralost valounů byla v rámci starších průzkumů stanovována na 47 vrtech a činila 3,4 až
19,5 %; hranice 10 % byla překročena u 30 % vrtů. Nejvyšší zvětralost vykazovala frakce 2,5
– 20,0 mm. Ve svrchních partiích ložiska (do hloubky cca 8 m) byla zjištěna nižší zvětralost
než v hlubších částech ložiska. V rámci nově realizovaného průzkumu nebylo stanovováno.
Báňsko-technické ukazatele bilančních zásob:
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Minimální mocnost štěrkopísku v bloku zásob
Skrývkový poměr pro blok zásob
Max. mocnost jílovitého proplástku pod úrovní hladiny podzemní vody

5m
max. 1:3
3m

Skrývkový poměr se počítá jako poměr skrývky a suroviny pro bloky zásob prozkoumaných a jako
poměr jílovitého proplástku a suroviny (bez jílovitého proplástku) pro bloky zásob vyhledaných.
Pro účely výpočtu skrývkového poměru v blocích zásob se za surovinu považuje štěrkopísek s
proplástky do 0,5 m.

(údaje pocházejí ze Závěrečné zprávy Unčovice-Náklo, GET s.r.o., 2010) Z této zprávy jsou
dále uvedeny dílčí údaje o zásobách:

I. etapa DP
Náklo I

Obrázek č. 4: Zákres navrhovaného DP Náklo I v jeho I. etapěv dotčeném území

Oznamovatel je významným producentem a dodavatelem drobného i hrubého kameniva
pro stavebnictví v celostátním měřítku a v dané lokalitě provozuje dlouhodobě těžbu
v sousedním DP Náklo a DP Mezice, západně a severozápadně od navrhovaného DP Náklo I.
Těžba v tomto území umožňuje uspokojovat poptávku zákazníků v olomouckém regionu a
optimalizovat dopravní vzdálenosti a tím i minimalizovat dopravní náklady a zátěž životního
prostředí spojenou s dopravou kameniva do místa spotřeby. Zásoby hrubších frakcí v již
schválených DP Náklo a DP Mezice jsou před dotěžením, předpoklad dokončení 1. etáže
těžby, na které se tyto frakce převážně vyskytují, je 3-5 let. Poté bude zbývat k dotěžení pouze
nižší etáž s velmi jemnými frakcemi do 4 mm, které nejsou vhodné pro betonářské práce, a
oznamovatel je nemůže ve svých betonárnách využít. Navíc se zde projevil v současné době
technicky velmi obtížně řešitelný problém silných vrstev jílovitých proplástků, kterými
oznamovatel nemůže s technologií instalovanou v DP Náklo a DP Mezice projít (drapákový
bagr tyto vrstvy nemůže prorazit). Současnou technologií těžitelné zásoby budou v těchto
dvou DP dotěženy během několika let, a do doby dostupnosti technologií schopných těmito
vrstvami projít nebude možno v těchto dvou DP pokračovat v těžbě. Z tohoto důvodu byla
také korigována původně předpokládaná hloubka těžby v nově navrhovaném DP Náklo I.
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Roztěžené výhradní ložisko Unčovice-Náklo představuje jedinečnou, v prostoru
nepřemístitelnou územní kategorii, s jasně definovanými prvky ochrany a postupy,
umožňující její další hospodárné využití. Umístění ložiska v ploše regionu vyplývá
z geologické stavby a je výsledkem aktuálního stupně poznání. Plánované pokračování
hornické činnosti v nově navrhovaném DP Náklo I s dostatečně ověřenými zásobami je
v souladu s § 27 a § 30 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), podle kterého je organizace povinna výhradní
ložisko využívat hospodárně. V souladu s horním zákonem je tedy nutno při využívání
výhradních ložisek vydobýt zásoby co nejúplněji s minimálními těžebně-úpravárenskými
ztrátami.
Komplexní využití státem chráněných a evidovaných zásob na výhradním ložisku B
3007900 Unčovice-Náklo je v souladu se státní surovinovou politikou, která prioritně
preferuje jejich hospodárné využití. Po dotěžení všech těchto zásob na ložisku doporučuje
státní surovinová politika rovněž v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje postupně
uvolňovat do těžby nová – rezervní ložiska. Dotěžením předmětných bloků zásob na
výhradním ložisku Unčovice-Náklo je v souladu s článkem č. 7. Ústavy ČR, který stanovuje
státu povinnost dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, a
zároveň s § 30, odst. 7) zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších novel, ve kterém je
deklarováno, že dobývání výhradního ložiska nesmí být zastaveno, jelikož v případě jeho
zastavení a dlouhodobého zajištění, může komplikovaně ohrozit jeho technicky a
hospodářsky účelné a bezpečné využití zásob výhradního ložiska.
Vzhledem k dlouhodobým těžebním zkušenostem v předmětném ložiskovém území
s vyřešenými střety a moderním technologickým zázemím jsou zároveň oznamovatelem
dlouhodobě dodržovány veškeré zásady báňské technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu a rovněž v souladu s dotčenými orgány státní správy a
samosprávy jsou postupně řešitelné veškeré nepříznivé vlivy na životní prostředí.
Na straně druhé ovšem podle ZÚR Olomouckého kraje leží předmětné ložisko v oblasti
dlouhodobě zatěžované hornickou činností, která si zaslouží brát zřetel na negativní vlivy
v území.
Porovnání s aktualizovanými ZÚR OK
Při 1. aktualizaci ZÚR OK došlo např. k následujícím změnám v textu:
Odstavec 5.4.6.4. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
•

10. 5.4.6.4. „vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících
územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich část není taxativním důvodem pro
případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v
maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě
omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích „Povolení k hornické
činnosti“ a „Plán dobývání“ navržena rekultivační o patření k zajištění či obnovení
funkce skladebného prvku ÚSES dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.“
• 13. V odstavci 5.4.7.4. se za první větu vkládá věta „Těžbu orientovat do území ploch
výhradních ložisek a významných ložisek nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety,
popřípadě s minimálními územními a ekologickými dopady.“
• 5.5. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje pro naplnění priorit v odstavci 3, 4,
5.1. až 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu:
• 5.5.1.pro zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje to
jsou:
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- …..
- 5.5.2.pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí:
- 5.5.2.1.specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin dle odstavců 15. a 15.1. (včetně
vložených odstavců) a vymezené ve výkresu B.6. Plochy a koridory
nadmístního významu 1 : 100 000.;
- 5.5.2.3.skupiny ložisek nerostných surovin (objekty) vymezené ve výkresu B.6.
Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. Pro tyto objekty ZÚR
OK stanovuje podmínky uvedené v odstavci 75. (včetně vložených odstavců);
• 20. Za odstavec 6.1.2.4. se vkládají nové odstavce ve znění:
- …..
- 6.1.2.7.z hlediska přípustnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území
ploch ložisek a prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. řešitelnými limity
u podmíněně vyhovujícího území;
- 6.1.2.8.pro budoucí exploataci nerostných surovin se považuje za
problematickou oblast CHKO Litovelské Pomoraví a kulturní krajina oblasti
Nové Zámky KKO3
• 32. Za odstavec 8.1.2. se vkládá nový odstavec 8.1.2.1. ve znění:
- …..
- úkoly pro územní pánování obcí: c) ve specifické oblasti ST5zohledňovat
závěry z územní studie „Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a
připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1RST6 (štěrkopísky)“,
obsažené především v kapitole 5. regulace využití území *

* 5.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Z hlediska veřejných obecných zájmů pro vytváření příznivých podmínek v území a pro
uspokojování potřeb obyvatel území budou při navrhování ploch těžby štěrkopísků v území
specifické oblasti upřednostňována ložiska nebo jejich části, která:
a) navazují bezprostředně na stávající těžbu za předpokladu jejího řádného dotěžení a při
splnění podmínek stanovených touto studií,
b) mají v plné míře a rozsahu zajištěnou dopravní obslužnost mimo zastavěná území
dotčených obcí a mimo zastavitelná území určená v územních plánech pro zástavbu
stavbami bydlení a veřejné občanské vybavenosti,
c) nevyžadují zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nebo nevyvolají
přímý zásah do takového pozemku,
d) jsou navrhována mimo pozemky nejvyšší bonity – I. a II. třídy ochrany ZPF (při
zajištění efektivnosti těžby),
e) zohledňují návrhy na koncepční využití území po ukončení těžby pro realizaci záměru
nadregionálního a regionálního významu nebo záměru vyjádřeného v ÚPD obce,
f) mají návrh sanace po ukončení těžby, která je v souladu s řešením navrhovaným ÚPD
obce a pro jejíž realizaci je uzavřena dohoda s obcí (lze vytvořit např. i finanční fond),
g) nebudou se výrazněji dotýkat předmětů památkové ochrany vymezené zákonem č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Uvedené požadavky předmětný záměr splňuje s výjimkou:
- zásahu do PUPFL: tento zásah je velmi malého rozsahu (do 2% vymezené plochy I.
etapy, na základě upřesnění plánu sanace a rekultivace by bylo možno, pokud by to
bylo shledáno účelným, plochu PUPFL vyloučit,
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-

vymezení DP Náklo I a těžba v něm vyžaduje trvalý a dočasný zábor půdy včetně půd II.
třídy ochrany, které tvoří cca 63% rozlohy DP a nelze se jejich záboru vyhnout. Jak lze dále
odvodit z podmínek kapitoly 5 Studie z hlediska ZPF, je těžba v tomto území odůvodnitelná tím,
že žádné z okolních ložisek neleží na půdách horších kvality a dané ložisko tedy nelze nahradit.

Zpracovaná ÚPD s plochou těžby bude obsahovat mimo další zákonné požadavky kladené na
obsah a rozsah této dokumentace i vyhodnocení, jak jsou naplněny úkoly územního plánování
stanovené ve stavebním zákoně, zejména:
a) vyhodnocení plochy těžby z hlediska zachování celkové pohody prostředí vzhledem k
bydlení a dalšímu funkčnímu využití území v souladu s § 19 odst. 1 písm. i)
stavebního zákona, - DP je navrhován mimo dosah negativních vlivů k obytné
zástavbě, nedojde ke zhoršení nad stávající úroveň
b) zajištění dopravní obslužnosti ploch těžby a ploch souvisejících, nejlépe vedené mimo
zastavěná území obcí, a to tak, aby hlukem a exhalacemi nebylo nad míru přiměřenou
zatěžováno zastavěné území a území určené k zástavbě stavbami pro bydlení a
občanské vybavení, - zůstane zachován stávající objem těžby a tedy i doprava po
veřejných komunikacích, nedojde ke zhoršení nad stávající úroveň
c) zajištění prostupnosti krajiny (např. účelové komunikace, inženýrské sítě), aby nedošlo
k výraznějšímu omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemků v území (např.
zemědělské plochy, plochy PUPFL) a byla zachována plná funkčnost a kvalita
současného i navrhovaného technického vybavení území, - uvedené podmínky budou
splněny
d) zdali případné zásahy do stávající nebo i navržené protipovodňové ochrany nesníží její
funkčnost a bude zachována dostatečná kapacita zařízení a objektů – hydrogeologické
posouzení prokázalo, že nedojde k ohrožení nebo omezení účinnosti
protipovodňových opatření
a) protipovodňové ochrany a nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů, hydrogeologické posouzení dokladuje, že nedojde k narušení hydrologických a
odtokových poměrů v území,
b) při návrhu na zábory pozemků ZPF nebo PUPFL je nutno postupovat v souladu se
zákony na jejich ochranu, přitom musí být prokázáno, že z hlediska ochrany ZPF a ŽP
se jedná o řešení nezbytné a nejvýhodnější a to ve srovnání i s jinými možnostmi v
rámci celé specifické oblasti (při zohlednění efektivnosti těžby), - nakolik je to možné,
bude tento požadavek v následných správních řízeních splněn
c) doložení stanoviska vodoprávního úřadu, že při záměru těžby na území CHOPAV
Kvartéru řeky Moravy je řešeno odpovídající následné vodohospodářské využití území
po těžbě, včetně stanovení ochranného pásma a možností jeho využití
(vodohospodářské využití bude vycházet z vodního zákona, neboť u všech ploch se
jedná o těžbu z vody), - bude doloženo v následných správních řízeních
e) bylo-li postupováno podle ust. § 47 odst. 1 a 2stavebního zákona u případů, kdy
zadání ÚP bude obsahovat i návrh na vymezení plochy pro těžbu – u těchto případů
pořizovatel zpravidla uvede v návrhu zadání i požadavek na vyhodnocení udržitelného
rozvoje území, jehož součástí je posouzení SEA, případně NATURA 2000 (při
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se postupuje dle § 48 odst. 6 stavebního
zákona), - není předmětem EIA
f) zda a jak jsou řešeny střety, resp. jsou vytvořeny podmínky pro jejich řešení, mezi
ložisky nerostných zdrojů a stávajícího ÚSES, dle dohody ústředních orgánů, v rámci
zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonností, a to jak pro ÚSES, tak pro
těžbu, při kvalifikovaném zpracování plánu otvírky a přípravy dobývání, plánu
využívání a plánu sanace a rekultivace území po ukončení těžby. Způsob provedení
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sanací a rekultivací území po těžbě řešit s ohledem na budoucí využití těžbou
dotčeného území v souladu s požadavky na ochranu přírody, - prostupnost ÚSES
v území se po realizaci plánu sanace a rekultivace zlepší
g) jak jsou v návrhu ÚPD stanoveny požadavky pro následné využití území při
respektování zásady krajinného rázu po těžbě ve vztahu na typologii členění krajiny,
která je typická pro řešené území (např. velikost a tvar vodních ploch ve vztahu na
měřítko krajiny, krajinné úpravy, zalesnění apod.) – záměr nemá negativní vliv na
krajinný ráz
h) že v řešení ÚPD nedochází k umísťování ploch pro těžbu do míst, kde by došlo nebo
by mohlo dojít k narušení předmětu ochrany přírody v lokalitách NATURA 2000 a
zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Obdobně bude
postupováno i v případech, kdy by mělo dojít k zásahům do významných krajinných
prvků (VKP) a kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních a na vodu
vázaných ekosystémů, přičemž bude vycházeno ze stanoviska vydaného dle §4 zákona
č. 114/1992 Sb., - součástí dokumentace je hodnocení vlivů na Naturu 2000 a
biologické průzkumy, které neshledaly negativní vlivy na tato území
d) že v řešení ÚPD je dostatečně zajištěno, aby při umísťování ploch těžby byla
zabezpečena příslušná ochrana vodních zdrojů včetně respektování vyhlášených
ochranných pásem. V případě dotčení podmínek obsažených ve správních aktech,
kterými byla stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 2. a 3. stupně, je požadováno
alternativní řešení nebo uplatňování adekvátní náhrady pro splnění těchto podmínek. –
na základě hydrogeologického posouzení je negativní vliv na vodní zdroje v území
vyloučen.
Při podávání žádosti a při zpracování příslušné dokumentace požadované pro vydání
územního rozhodnutí (rozsah a obsah žádosti a dokumentace je stanoven prováděcími
předpisy – vyhláškami MMR a ČBÚ) je nutné zajistit jejich soulad s požadavky, které jsou
pro vydání územního rozhodnutí stanoveny ve stavebním zákoně, v horním zákoně, dalších
zákonech a předpisech, a které se ještě dále upřesňují vzhledem k řešené problematice a
vlastnostem vymezených specifických oblastí, takto:
a) těžební hrana a provozní činnosti plochy těžby budou v takové vzdálenosti od
zastavěného území obce a pozemků určených územním plánem k zástavbě objekty
bydlení a veřejného občanského vybavení, aby byly vždy splněny hygienické limity
hluku a prašnosti upravované zákonem č. 258/2000 Sb. v návaznosti na nařízení vlády
č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
b) dopravní obsluha související s expedicí suroviny mezi plochou těžby a nadřazenou
komunikací musí být zajištěna takovým způsobem, aby byly splněny hygienické
limity v území definované § 30 odst. 3. zákona č. 258/2000 Sb. a aby provozem na
veřejně přístupných komunikacích nedošlo ke zhoršení stávajících životních podmínek
(hluk, prašnost) v místě žijících (včetně přechodných pobytů) obyvatel,
Uvedené podmínky jsou u posuzovaného záměru splněny (viz hluková a rozptylová studie a
Posouzení vlivů na veřejné zdraví v příloze dokumentace).
Dle dané studie spadá předmětný DP Náklo I území podmíněně vhodného:
Vymezení podmíněně vhodného území zahrnuje:
a) území CHOPAV Kvartér řeky Moravy stanovené nařízením vlády č. 85/1981 Sb.,
b) území vymezené v doporučené vzdálenosti 500 m od hranice zastavěného nebo
zastavitelného území obce, které zahrnuje funkční plochy bydlení a veřejné občanské
vybavenosti, a to z důvodů zajištění pohody prostředí % bydlení,
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c) plochy PUPFL dle § 13 a 15 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších
předpisů,
d) zemědělská půda I. a II. třídy, dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů,
e) PHO vodního zdroje 2. a 3. stupně vyhlášené rozhodnutími vodoprávního úřadu,
f) ptačí oblasti a EVL systému NATURA 2000 vyhlášené příslušným nařízením vlády
ČR,
g) plochy VKP, které obecně vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb. (nejsou vyznačeny v
grafické části studie) nebo byly dle tohoto zákona rozhodnutím příslušného orgánu
vymezeny,
Vliv záměru na uvedené fenomény je v textu dokumentace a v odborných studiích v její
příloze vypořádán.
Základní důvody pro pokračování těžby v zájmové lokalitě lze shrnout následovně:
a) Návrh rozsahu odpovídá hospodárnému využití ložiska a řešitelnosti střetů zájmů.
Dotěžení zásob výhradního ložiska v CHLÚ Náklo I. - část II. č. 00790002 a
CHLÚ Náklo I. - část III. č. 00790003 vede k naplnění Horního zákona o
hospodárném a komplexním využití surovinového potenciálu v souladu se státní
surovinovou politikou a principy trvale udržitelného rozvoje
b) Z hlediska objemu doposud vykazovaných vytěžitelných a bilančních zásob
suroviny se jedná o v současnosti nadregionálně velmi významné výhradní ložisko
na střední a severní Moravě, zahrnuté v krajských dokumentech.
c) Budou zachovány požadavky na kvalitu suroviny k plnému pokrytí sortimentních a
kvalitativních požadavků trhu, budou doplněny zejména možnosti využití hrubších
frakcí vhodných pro zásobování betonáren v okolí.
d) Technologicky i ekonomicky se jedná o vyhovující způsob těžby v DP Náklo
s vysokou výtěžností zásob na první etáži (přes 90 %) bez nároků na silniční
dopravu mezi místem těžby a úpravnou s expedicí.
e) Odbyt upravené suroviny a požadovaného množství sortimentní zrnitostní skladby
(v současnosti významná surovinová základna pro Olomoucký kraj a pro přilehlé
deficitní kraje jako je Moravskoslezský, severní část území Jihomoravského kraje
a východní část území Pardubického kraje).
f) Výhodné napojení na silniční komunikaci I. třídy bez průjezdnosti přes dotčené
obce
g) Komplexní zabezpečenost technického a moderního vysokokapacitního
technologického zázemí v návaznosti na již realizovanou hornickou činnost
h) Historický aspekt těžby v území s lokalizací těžebního areálu v dostatečné
vzdálenosti od obcí mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního
ovlivnění prostředí vlivem provozu v rámci jejího postupného rozšíření
i) Současná vodní plocha po těžbě štěrkopísků je ideální pro rekreaci i vodní sporty.
Zároveň disponuje velmi kvalitní vodou vhodnou pro hromadné zásobování
obyvatel pitnou vodou, jejíž kvalitu lze přísným managementem celé oblasti udržet
(ultraoligotrofní nádrže), splňuje tedy podmínku pro těžbu v CHOPAV.
j) Kvalifikovaná pracovní síla a její dostupnost v regionu, ve které již těžební aktivita
na lokalitě Náklo je provozována od 70. let
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k) Posílení ekologické stability území, přičemž finální optimalizace přírůstku nové
vodní plochy po těžbě štěrkopísků bude vycházet z polyfunkčního a trvale
udržitelného využívání krajiny s tvarovou různorodostí břehových linií a
estetickým začleněním do krajiny.
l) V rámci rekultivace vytěžené plochy dojde ke vzniku pozitivně působících
segmentů krajiny (krajinná zeleň, vodní plochy s vhodně tvarovanou břehovou
linií, litorály apod.) a tak k vytvoření území s vyšší biodiverzitou, vhodného pro
rekreační i budoucí vodohospodářské využití
Těžba je vždy podmíněna vývojem vlastní úpravy a spotřeby u hlavních odběratelů.
Poslední dobou tlaky na otvírku nových ložisek, především ze strany velkého počtu
netěžařských skupin, se zvyšují zvláště s plánovanými a již realizovanými stavbami
dálničních úseků a modernizací úseků železničních koridorů. Z dlouhodobého pozorování je
naprosto zřejmé, že nejvhodnější těžařskou společností je kapitálově silný ekonomický
subjekt (což je i případ oznamovatele), který si vytěženou surovinu zpracuje a upravuje
vlastním zařízením (úpravnou a betonárnou apod.). V této souvislosti jsou rovněž zaručeny
jisté finanční garance na rekultivaci a sanaci těžbou dotčeného území a pro případné
ekonomické zajištění dotčených obcí.
V opačném případě - nepovolení pokračování těžby na výhradním ložisku - dojde k:
a) požadavku na zvýšení produkce suroviny na zbývajících těžených ložiskách, přičemž
značná část těžeben nemá dostatečné zásoby suroviny a technologické vybavení, při zásadním
zvýšení těžby dojde zároveň na dané lokalitě ke zvýšení negativních dopadů těžební a
úpravárenské činnosti na životní prostředí,
b) dojde k dovozu suroviny z jiných vzdálenějších ložisek, přičemž dojde ke zvýšení ceny
štěrkopísků a tím i zvýšení cen vstupů do stavebnictví. Tato situace povede zároveň
k podstatnému zatížení komunikací a zatížení životního prostředí,
c) dojde k silnému zásahu do spotřebitelsko-odběratelských vztahů v olomouckém
stavebnictví, v jejímž důsledku by byla vyvolána poptávka po novém zdroji štěrkopísku v
parametrech srovnatelných se současnou vysokou kvalitou výrobků z provozovny UnčoviceNáklo. Využití nových rezervních ložisek však naráží na velmi složité až obtížně řešitelné
střety zájmů bez vybavení těžebně-technologického zázemí s doposud nevyjasněným
dopravním napojením k plánovaným provozovnám.
Proces využívání výhradních ložisek je dynamická kategorie, prvořadě závislá na
potřebách trhu, vývoji cen nerostných surovin, energie, dopravy, úrovni technologie těžby a
zpracování, vývoji zaměstnanosti a v neposlední řadě na podílu prostředků, vynakládaných do
sféry ochrany životního prostředí, sanací a rekultivací. Princip trvale udržitelného rozvoje
využívání ložiska štěrkopísků Unčovice-Náklo je závazný regulativ, jehož aplikace umožňuje
hospodárné uspokojování základních surovinových potřeb regionu (realizaci oprávněných
rozvojových plánů) a současně zanechává dostatečnou surovinovou základnu využití při
současném respektování obecně platných přístupů k ochraně a tvorbě zdravého životního
prostředí.
Dle vyjádření MěÚ Litovel, odboru výstavby i dle vyjádření Magistrátu města Olomouce,
odboru výstavby, leží záměr v CHLÚ Náklo I, které je v územních plánech zakresleno.
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Je však třeba konstatovat, že v územních plánech obce Příkazy ani Náklo není zakreslen
navrhovaný dobývací prostor a plánovaná těžba (viz příloha č. 1 oznámení).
PŘEHLED VARIANT
Pro proces posuzování dopadů záměru na životní prostředí je předkládána jedna varianta,
jako referenční je použita varianta nulová.
Nulová varianta (varianta 0) představuje stávající stav bez realizace těžby v navrženém
DP Náklo I, s těžbou v DP Náklo a DP Mezice.
Projektová varianta popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru, přičemž bude zachován
úhrnný objem těžby za lokalitu Náklo-Příkazy ve výši 490 tis. t/rok. Bude zahájena těžba
štěrkopísků s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Tato varianta má
výhodu zachování stávající úrovně hlukové a imisní zátěže, která by zůstala zhruba
zachována.
Při tomto ročním objemu těžby by byl za cca 17-20 let od zahájení těžby vytěžen celý
navrhovaný DP Náklo I v rozsahu 68,8 ha, resp. vytěžená by byla plocha reprezentovaná
v zákresu na obrázku č. 3 dvěma severnějšími těžebními jezery o ploše cca 42 ha, zbývající
pozemky v navrženém DP by byly využity pro uložení skrývek nebo by nebyly využívány
vůbec.
Varianta původně uvažovaná v oznámení, tj. varianta navýšení těžby na 700 tis t/rok,
není dále hodnocena, oznamovatel od ní na základě požadavku nenavyšování negativních
vlivů v oblasti hluku i imisí ustoupil.
V nulové i navrhované variantě zůstane zachována stávající úpravna v DP Náklo, na které
bude upravována těžená surovina z DP Náklo I. Přeprava těžené suroviny z navrhovaného DP
Náklo I bude zajištěna pásovou dopravou a remorkéry a nezatíží veřejné komunikace nad
stávající míru.
Navrhovaná varianta nepředpokládá zavezení DP Náklo I materiály získanými mimo
předmětné území, a to ani zčásti.
6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Skrývka ornice
Před zahájením vlastní těžby v navrhovaném DP bude nejprve na zemědělských
pozemcích provedena skrývka ornice. Průměrná mocnost ornice se předpokládá shodná s DP
Mezice (viz dále kapitola B. II).
Ornice bude skrývána průběžně dle ročních postupů těžby. Ročně bude skryta plocha dle
potřeby každoroční těžby. Skrývka bude provedena kampaňovitě v mimovegetačním období,
doba trvání prací bude řádově 5 týdnů v roce.
Ornice bude shrnována dozerem a nakládána pásovým nakladačem na nákladní
automobily. Přestože se předpokládá převážně hydrická rekultivace, většinu ornice bude
nutno deponovat pro použití při rekultivaci v dané lokalitě.
Přebytek ornice bude nabídnut k využití jiným subjektům v okolí.
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Ostatní skrývky
Pod ornicí se na lokalitě nachází neúrodná vrstva skrývek, které budou rovněž využity pro
rekultivační účely DP Náklo I.
Technologický postup těžby
V počátku těžby v DP Náklo I bude pro napojení na DP Náklo vybudován průchod pro
pásový dopravník pod komunikací Náklo - Lhota. Na části DP přiléhající k této komunikaci
bude postupně skrývána ornice a podornice, která bude ukládána do hromad podél západní a
jihozápadní hranice DP a následně bude využívána pro rekultivaci území po těžbě. Obdobně
bude nakládáno se skrývkami. Kulturní vrstvy zemin a skrývky budou ukládány odděleně.
Generelně budou používány tytéž nebo podobné výrobní technologie jako doposud. Místo
vykládky suroviny z remorkérů (přístav) bude stejně jako v současné době napojeno na
stávající úpravnu na severozápadním okraji DP Náklo pomocí pásového dopravníku,
vedeného dílem po souši, dílem po vodní hladině jako plovoucí dopravník.
Těžebna bude stejně jako stávající DP Náklo otevřena dvěma těžebními etážemi.
Ložisko bude dotěžováno až na svou bázi. Předpokládá se průměrná hloubka těžebního
jezera 12 m.
Mechanizace a doprava
a) Skrývkové práce budou prováděny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové
zeminy budou odváženy na místa uložení pomocí nákladních automobilů zajišťovaných buď
dodavatelsky, popř. ve vlastní režii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván obvyklými
typy buldozerů. Pro ukládku zemin nebudou využívány pozemky mimo stanovený dobývací
prostor. Kulturní vrstvy budou využity pro rekultivační účely s ohledem na potřebu úpravy
poměrně velké plochy břehových linií.
b) Těžební práce
Vlastní těžba bude uskutečňována běžnými typy plovoucích rypadel. Soustavou skluzů a
pásových dopravníků bude surovina dopravena z DP Náklo I pod komunikací Náklo-Lhota do
DP Náklo na samovýsypné čluny. K jejich dopravě do přístavu budou sloužit tlačné
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navážením materiálu do stávajícího přístavu bude
stejně jako v současné době štěrkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pásů
předáván na úpravnu. Tento způsob těžby a úpravy odpovídá současnému stavu a nebude
s realizací záměru měněn (s výjimkou postupného přesunu tras dopravníků).
c) Úpravna je již v současné době vybavena mechanizmy pro třídění, praní, předrcování,
ukládání a expedici těženého kameniva. Část výrobků, kterou vzhledem k omezené kapacitě
nepojmou zásobníky, bude uložena na stávající zemní skládky. Vybavení úpravny se může
měnit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie.
d) Expedice
Evidence a prodej materiálu jsou prováděny samostatnou expedicí. Provoz je již dnes
vybaven nájezdovou váhou s automatickým výstupem do expediční budovy. Váha je schopna
zajistit zvážení kompletního nákladu nákladního auta s návěsem. Expedice je realizována
nákladními automobily odběratelů ze zásobníků či zemních skládek pomocí nakladačů. Pro
dopravu budou používány stávající dopravní trasy.

- 35 -

GET s. r. o.

ČÁST B

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I

Uvažovaný způsob a rozsah sanace a rekultivace - Návrh Plánu sanace a rekultivace
V dobývacím prostoru Náklo I bude prováděna zpětná rekultivace v návaznosti na
rekultivační plány v DP Náklo a DP Mezice.
Rekultivované plochy po těžbě budou v zásadě rozděleny na:
- vodní plochy dvou těžebních jezer (přibližně 70% navrhovaného DP Náklo I),
- zbylé břehy těžebních jezer a lužní louky (přibližně 30% plochy)
Celková výsledná plocha jezer bude činit přibližně:
I. etapa
severní těžební jezero

21,3664 ha

střední těžení jezero

20,0630 ha
II. etapa

jižní těžební jezero

29,6923 ha

Celkem

71,1217 ha

Vodní plochy nebudou speciálně regulovány.
Břehy těžebního jezera budou zatravněny s použitím semen z travních porostů v území
(pohozem zavadlé seče se semeny) a převedeny zpět do zemědělského půdního fondu. Podle
potřeby bude spontánní ozelenění podpořeno skupinovou výsadbou dřevin místní
provenience.
Jezero bude možno využít k vodohospodářským účelům, např. k rekreačnímu (nikoliv
intenzivnímu) chovu ryb, jako zdroj vody pro závlahy nebo pro zásobování vodovodního
řadu, a to na základě rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
Tvarování břehů těžebního jezera bude voleno tak, že zde vzniknou litorální pásma s
pozvolným sklonem břehů k mělčině kolem 0,5 m a klidovými zónami pro hnízdění ptactva.
Litorální pásma budou na návětrné straně oddělena abrazními lavicemi nebo budou břehy
vhodným způsobem zabezpečeny proti vodní erozi. Bude omezeno vysazování dravých ryb
do těžebních jezer, při vysazování nebudou používány nepůvodní druhy ryb. Podle množství
dostupných skrývek budou břehy co nejvíce rozčleněny.
Část břehů zůstane nezastíněna a nezatravňována, což umožní dočasné uchycení stepní a
polostepní vegetace. Naopak výsadba bude koncipována tak, aby byla část břehů zcela
znepřístupněna a vznikly tak zde klidové zóny, vhodné pro rozvoj ptactva. Plán sanace a
rekultivace bude podrobněji upřesněn v rámci následných správních řízení.
Návrh plánu sanace a rekultivace je uveden v příloze č. 8 dokumentace.
Počet pracovních sil, směnnost
Plánovaný počet pracovníků ve dvou směnách je 28 (stávající stav).
Těžba bude probíhat 10 měsíců v roce (březen – prosinec), expedice bude probíhat
celoročně. Sociální a administrativní zázemí a umístění technologické linky zůstane stávající
(v DP Náklo).
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Stávající úpravna a expedice
se sociálním zařízením –
zůstane beze změn
lokalizace DP Náklo I

Obrázek č. 5: Zákres DP Náklo I vůči poloze stávající úpravny

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení realizace záměru:

v závislosti na průběhu následných správních
řízení 2014-2015

Ukončení těžby v I. etapě se předpokládá v roce 2034.
Rekultivace (sanace) bude ukončena přibližně 3-5 let po ukončení těžby v území.

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Náklo, Příkazy
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9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU
TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

Navazujícími rozhodnutími budou:
správní řízení

správní úřad

Souhlas se stanovením DP dle §6 zák. č.
334/1992 Sb.

Ministerstvo životního prostředí

Stanovení DP dle § 27 odst. 1 zákona č.
44/1988 Sb.

OBÚ Ostrava

Odnětí půdy ze ZPF
Schválení
dobývání

Plánu

přípravy,

otvírky

Ministerstvo životního prostředí (nad 10 ha)
Krajský úřad Olomouckého kraje (1-10 ha)
a OBÚ Ostrava

Udělení výjimky k zásahu do VKP (místní MÚ Litovel
vodoteče)
Udělení případných
druhů živočichů

výjimek

z ochrany KÚ Olomouckého kraje

Povolení změny vyjmenovaného zdroje
znečišťování ovzduší

Krajský úřad Olomouckého kraje
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II. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Celková plocha dotčená záměrem má rozlohu přibližně 68,8 ha a téměř celá, s výjimkou
malé výměry koryta vodoteče Roudník a cca 1,2 ha lesního pozemku v severní části, je
zemědělským půdním fondem (ornou půdou).
Předpokládá se, že ze ZPF a z PUPFL bude trvale odnímána pouze plocha těžebních jezer
s nejbližším okolím. Tato část plochy bude v rámci sanace a rekultivace převedena na vodní
plochu. Půdní pokryv bude odstraněn jen u těžených ploch a ploch využívaných pro dočasné
uložení kulturních vrstev půdy a skrývek, kulturní zeminy (zvlášť ornice a podorniční vrstva)
budou deponovány v západní a jihozápadní části DP, kde nelze vzhledem k blízkosti obytné
zástavby těžit. Částečně tak může plnit i funkci protihlukového valu.
Ze ZPF bude odnímána rovněž plocha, na které bude v rámci sanace a rekultivace založen
stromový a keřový porost. Plocha s porostem stromů a keřů bude po rekultivaci převedena na
PUPFL. V obou případech tedy budou odvody ze ZPF placeny dočasně do doby ukončení
rekultivace. Plocha, která bude v rámci sanace a rekultivace převedena na trvalý travní porost
(louky), bude ponechána v ZPF.
Půdy v území spadají do následujících BPEJ:

Obrázek č. 6: BPEJ v DP Náklo I (červeně obrysy těžebních jezer v I. etapě DP Náklo)
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Tabulka č. 5: Třída ochrany půdy za celý navrhovaný DP Náklo I

tř. ochrany
mimo ZPF
II
III
IV
celkem

plocha
procenta
m2
%
12145,17
1,76
498451,75
72,43
17343,18
2,52
160255,37
23,29
688195,47
100

U plochy těžených ploch v první etapě (tj. výhledová plocha těžebních jezer včetně
nejbližšího odnímaného okolí) je zabíraná půda rozdělena do BPEJ:
Tabulka č. 6: BPEJ a třídy ochrany půdy v ploše těžebních jezer

Název
plochy

BPEJ

BPEJ
jezero 1
jezero 1
jezero 1
jezero 1
jezero 1
jezero 1
celkem

mimo ZPF
3.21.12
3.58.00
3.22.10
3.58.00
3.64.01

jezero 2
jezero 2
jezero 2
jezero 2
jezero 2
celkem

3.22.10
3.58.00
3.64.01
3.22.10
3.59.00

plocha
m2
12145,2
43641,1
105835,8
33654,6
3973,2
19497,0
218746,8
5456,3
163834,3
27644,3
2059,3
6768,8
205762,9

procento
zastoupení
BPEJ v
území
tř. ochrany
%
5,55 mimo ZPF
19,95
IV
48,38
II
15,39
IV
1,82
II
8,91
IV
100
2,65
79,62
13,44
1
3,29
100

IV
II
IV
IV
III

Plochy zařazené v PUPFL představují 1,21 ha a leží v ploše 1. etapy.
Pozemky na lokalitě jsou tvořeny pestrou směsicí půd s diferencovaným vodním režimem.
Vedle vysoce úrodných fluvizemí s příznivým vodním režimem se zde vyskytují jak lehké
vysýchavé půdy na plochách, kde písčité podloží vystupuje vysoko k povrchu, tak
problematické těžší půdy glejové, které jsou obtížně obdělavatelné (tzv. hodinové půdy).
Obecným znakem je silný sklon k hrudovatění.
Z agronomického hlediska představují pozemky požadované k vynětím poněkud
problematické půdy nevyrovnaných vlastností a to i v rámci jednoho půdního bloku.
Nevyrovnanost půd se následně projevuje nevyrovnaností porostu a nestejnoměrným vývojem
plodin, což ztěžuje uplatnění správných agrotechnických postupů.
Nevyrovnanost pozemku je místy vizuálně dobře patrná v ploše pozemku, kde jsou
valouny štěrku při kultivaci vynášeny až na povrch půdy.
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Podrobnější vyhodnocení záboru půdy bude předloženo jako součást žádosti o odnětí půdy
ze ZPF. Skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude upřesněna dle pedologického průzkumu.
Bilance skrývek kulturních vrstev půd a jejich následné využití bude následně zpracována
jako součást žádosti o vynětí pozemků ze ZPF v souladu s přípravou a postupem těžby.
Z předběžného pedologického průzkumu lokality vyplývá, že v zájmovém území se nachází
širší spektrum půd.
Na základě dosavadních průzkumů v širším území se předpokládá mocnost humusového
horizontu v rozmezí 30-45 cm, v jižní části patrně až 55 cm. Vzhledem k tomu, že svrchní
kulturní vrstva půdy je nevyrovnaná, bude zpracován podrobnější pedologický průzkum.
Předběžně lze v I. etapě předpokládat následující skrývky:
Celkové množství skrývané ornice přibližně

0,30m x 424508 m2 = 127352 m3

Celkové množství skrývané podornice bude cca 0,20 m x 424508 m2 = 84902 m3
Odnímání půdy ze ZPF a skrývky budou prováděny po částech podle postupu těžby,
předpokládá se skrývání vždy přibližně plocha 3-4 ha. V rámci pedologického průzkumu jako
podkladu pro žádost o odnětí půdy ze ZPF budou uvedené hodnoty ověřeny a zpřesněny.
Skrývka ornice a podorničních vrstev bude následně ukládána na deponie uvnitř
vymezeného DP a následně využita zčásti na pozemky vhodné ke zvýšení půdní úrodnosti,
zčásti v souladu s plánem sanace a rekultivace, který bude předložen v rámci návrhu POPD.
Pro zpětnou rekultivaci ZPF bude využit potřebný objem ornice a podornice, pro zpětné
ohumusení ostatních ploch zejména méně kvalitní podorniční vrstvy. Všechny deponie
svrchní kulturní vrstvy půdy uložené do figury budou chráněny před zaplevelením,
rozplavením a jiným poškozením.
Skrývka hlušinových hmot
Skrývka hlušiny bude provedena v průměrné mocnosti 1,5 m. Skrývky hlušiny budou
průběžně použity na tvarování břehů jezera, zejména vytváření mělkých litorálních pásem, a
případné vrácení malé části pozemků do kultur trvalých travních porostů (podél břehů jezera).
K dispozici bude přibližně 637 tis. m3 skrývek mimo ornici. Ani tyto skrývky nebudou
ukládány mimo dobývací prostor.
Haldové hospodářství
Na ložisku se nachází minimální množství nadložního zeminového materiálu. Při skrývání
ornice budou tvořeny dočasné deponie o výšce do 6 m, se sklonem svahů odpovídajícím
sypnému úhlu zúrodnitelné zeminy. Tyto budou ve vhodných termínech (po domluvě s
odběratelem) rozváženy na místa určení nebo využívány pro rekultivační účely v DP Náklo I.
Hlušina bude po skrytí okamžitě nakládána na nákladní automobily a převážena do míst
obsypů jezera.
V případě, že by se tak stanovilo na základě měření hluku, bude mezi jižní a severní
hranicí DP Náklo I a obytnou zástavbou buď ze zemin a hlušin vytvořen zemní val, nebo zde
bude obdobně jako u DP Mezice vytvořena protihluková stěna pro zamezení zvýšení hlukové
zátěže v okrajové partii Nákla a Lhoty nad Moravou. Tato opatření mohou být stejně jako
těžba realizována jen po vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům.
Zemní skládky suroviny budou provozovány na stejných místech (prostor úpravny v JZ
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části DP Náklo) a týmž způsobem jako doposud (volně sypané ve sklonu sypného úhlu
kameniva dané frakce).
Zhruba 7-8% materiálu zpracovaného úpravnou tvoří jílovito-hlinité výpěrky, tzv. "kaly",
celková expedice výrobků z těžebny tedy představuje cca 451 tis. t/rok. Jak vyplývá z
dosavadního zoologického hodnocení území, vzniká na kalových polích velmi hodnotné
území z hlediska ochrany přírody.
Ochranná pásma
V území je vymezeno ochranné pásmo vodoteče Kobylník a Roudník. Předpokládá se, že
obdobně jako u DP Mezice, které leží výše po toku Kobylníku a Roudníku, bude v místě
těžby koryto zrušeno, vodoteče budou zaústěny do těžebního jezera a dále přepadem do svého
pokračujícího koryta. Tím mimo jiné dojde i k vyrovnání průtoku v těchto vodotečích, které
v letním období občasně vysychají.
Dále lokalitou DP Náklo I prochází vedení VN 22 kV, které bude v souvislosti s těžbou
přeloženo na okraj DP.
Ochranné pásmo silnice Náklo-Lhota nad Moravou (západní a severozápadní okraj DP
Náklo I) bude zachováno.
2. VODA
Voda bude využívána pro pití, pro hygienické účely a technologické účely.
Sociální zázemí těžebny zůstane stávající.
Užitková voda je již v současné době zajišťována z vlastního zdroje - z přepadových
studen na břehu těžebního jezera v DP Náklo. Rozváděna je pomocí potrubí do správní
budovy i na technologickou linku. Voda je upotřebena převážně k praní těženého kameniva (v
množství cca 140 l/s).
Použitá technologická voda je odváděna na "kalová pole" kde probíhá samovolné
usazování jílovito-hlinitých částic. Cirkulace důlní vody je uzavřena odváděním vod
zbavených drobných jílovitých částic zpět do jezera.
Celkový odběr povrchové vody pro 28 zaměstnanců těžebny bude činit:
28x100 l/den = 2,8 m3/den, tj. cca 800 m3/rok.
Pitná voda se na provozovnu dováží balená.
V případě navrhované varianty zůstane zachován i odběr vody pro sociální zázemí.
Pro navýšení těžby jsou stávající využívané zdroje postačující.
Voda pro kropení (protiprašná opatření) je odebírána buď rovněž z přepadových studní,
nebo z těžebního jezera.

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
El. energie
Veškeré skrývkové stroje a tlačné remorkéry mají vlastní energetický zdroj. Těžební
stroje, elevátor i celá úpravna jsou závislé na dodávce elektrické energie. Základní přípoj je
proveden ze stávající venkovní sítě 22 kV. Úpravna je napojena na trafostanici s
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transformátorem 1x1000 kVA. Trafostanice je situována u správní budovy provozovny.
Rozvod elektrického proudu po závodě je proveden kabelovým vedením. Venkovní osvětlení
je provedeno stožárovými svítilnami.
Elevátor PKE 150 je napojen na přípojku u přístavu a je napájen z el. rozvodu úpravny.
Přípojka končí na hlavním rozvaděči na hlavním jističi.
Korečkové rypadlo KB 250 je napojeno na samostatnou trafostanici 22/04 kV. Přívodní
kabel je položen z části na břehu a částečně je veden plovoucí trasou.
Drapákové rypadlo je napojeno na břehu na samostatnou trafostanici s transformátorem
22/6 kV. Energie je RCM 60 dodávána pomocí vlečného kabelu 6kV po plovoucí trase. Na
rypadle je přívod ukončen v transformovně 6/0,4 kV. El. energie je vedena z transformátoru
22/6 kV zemním vedením až zhruba k bodu DP "K"(cca 450 m) a dále z odepínacího kiosku
plovoucí trasou – kabelem 6kV až k rypadlu.
Celková roční spotřeba:

cca 700 MWh, s výkyvy podle měsíců a množství
suroviny, s realizací záměru se nezmění

Pohonné hmoty
Pro provoz mechanizmů nenapojených na el. energie (zejména v rámci skrývkového
hospodářství) činí roční spotřeba PHM asi 15000 l nafty. Spotřeba a způsob manipulace
s pohonnými hmotami a oleji se s realizací záměru nezmění.
Jiné surovinové zdroje kromě těžené suroviny popsané v úvodu kap. B nejsou
spotřebovávány.

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu veřejné
dopravní infrastruktury. Bude používána stávající síť veřejných komunikací v území a
účelová komunikace napojující úpravnu a expedici v DP Náklo na veřejné komunikace.
Intenzita dopravy na veřejných komunikacích se proti současnému stavu nezmění.

III. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí těžebny štěrkopísku a vyčíslení imisního
podílu imisní situaci byla zpracována Rozptylová studie – viz příloha dokumentace, P.
Fiedler, 2013. Tato studie zohledňuje úpravu těžené suroviny v úpravně v DP Náklo a její
expedici. Celková imisní situace v území zůstane bez podstatných změn – všechny emisní
zdroje jsou již v současné době v území v provozu. Dojde pouze k přemístění skrývaných
ploch, což je jen krátkodobý zdroj emisí s velmi nízkou emisní vydatností. Vzhledem k tomu,
že vytěžená vlhká surovina nebude dopravována k místu úpravy vozidly, ale po skluzech, na
dopravních pásech a dále remorkéry, nebude stejně jako v současnosti tvořit tato doprava
významný liniový zdroj emisí.
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Z tohoto důvodu jsou pod pojmem „emisní příspěvky“ v rozptylové studie vyčísleny
v rozptylové studii hodnoty podílu zdrojů na stávající imisní situaci, a v grafických přílohách
rozptylové studie je patrné rozložení imisních koncentrací.
Skrývka
Před zahájením vlastní těžby v navrhovaném DP bude nejprve na zemědělských pozemcích
provedena skrývka. Celkové množství skrývané ornice z celé I. etapy bude přibližně 176400
m3 a podornice cca 117600 m3. Průměrné roční skrytí bude 15 000 m3. Ornice bude skrývána
průběžně dle ročních postupů těžby. Ročně bude skryta plocha dle potřeby každoroční těžby.
Skrývka bude provedena kampaňovitě v mimovegetačním období, doba trvání prací bude
řádově 5 týdnů v roce.
Skrývka bude shrnována dozerem a nakládána pásovým nakladačem na nákladní automobily.
Přestože se předpokládá převážně hydrická rekultivace, většinu ornice bude nutno deponovat
pro použití při rekultivaci v dané lokalitě. Do rozptylové studie byl tedy zahrnut pohyb
mechanizmů na ploše DP a také uvolňování jemných podílů povětrnostními vlivy při skrývce
a dočasném uložení.
Technologický postup těžby
V počátku těžby v DP Náklo I bude pro napojení na DP Náklo vybudován průchod pro
pásový dopravník pod komunikací Náklo - Lhota. Na části DP přiléhající k této komunikaci
bude postupně skrývána ornice a podornice, která bude ukládána do hromad podél západní a
jihozápadní hranice DP a následně bude využívána pro rekultivaci území po těžbě. Obdobně
bude nakládáno se skrývkami. Kulturní vrstvy zemin a skrývky budou ukládány odděleně.
Generelně budou používány tytéž nebo podobné výrobní technologie jako doposud. Místo
vykládky suroviny z remorkérů (přístav) bude stejně jako v současné době napojeno na
stávající úpravnu na severozápadním okraji DP Náklo pomocí pásového dopravníku,
vedeného dílem po souši, dílem po vodní hladině jako plovoucí dopravník.
Těžebna bude stejně jako stávající DP Náklo otevřena dvěma těžebními etážemi. Ložisko
bude dotěžováno až na svou bázi. Předpokládá se průměrná hloubka těžebního jezera 12 m.
Mechanizace a doprava
Skrývkové práce budou prováděny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové zeminy
budou odváženy na místa uložení pomocí nákladních automobilů zajišťovaných buď
dodavatelsky, popř. ve vlastní režii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván obvyklými
typy buldozerů. Pro ukládku zemin nebudou využívány pozemky mimo stanovený dobývací
prostor. Kulturní vrstvy budou využity pro rekultivační účely s ohledem na potřebu úpravy
poměrně velké plochy břehů.
Vlastní těžba bude uskutečňována běžnými typy plovoucích rypadel. Soustavou skluzů a
pásových dopravníků bude surovina dopravena z DP Náklo I pod komunikací Náklo-Lhota do
DP Náklo na samovýsypné čluny. K jejich dopravě do přístavu budou sloužit tlačné
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navážením materiálu do stávajícího přístavu bude
stejně jako v současné době štěrkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pásů
předáván na úpravnu. Tento
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způsob těžby a úpravy odpovídá současnému stavu a nebude s realizací záměru měněn (s
výjimkou postupného přesunu tras dopravníků).
Úpravna je již v současné době vybavena mechanizmy pro třídění, praní, předrcování,
ukládání a expedici těženého kameniva. Část výrobků, kterou vzhledem k omezené kapacitě
nepojmou zásobníky, bude uložena na stávající zemní skládky. Vybavení úpravny se může
měnit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie. Množství
upravované a expedované suroviny se po realizaci záměru nezmění.
Evidence a prodej materiálu jsou prováděny samostatnou expedicí. Provoz je již dnes vybaven
nájezdovou váhou s automatickým výstupem do expediční budovy. Váha je schopna zajistit
zvážení kompletního nákladu nákladního auta s návěsem. Expedice je realizována nákladními
automobily odběratelů ze zásobníků či zemních skládek pomocí nakladačů. Pro dopravu
budou používány stávající dopravní trasy.
Technické parametry zdrojů
Skrývka
• Průměrná roční skrývka - 15 000 m3
• Odvoz auty na území DP: auto 10 m3, 5 týdnů v roce - 43 vozidel/den
• Plocha uložení skrývky - 5 000 m2
• Uvolňování jemných podílů povětrnostními vlivy z hloubky do 0,5 cm povrchu
• Jemné částice ve skrývce (velikost pod 10 µm) - 5 %
• Jemné částice ve skrývce (velikost pod 2,5 µm) - 0,5 %
• Plocha uvolňování jemných podílů do vytvoření krusty - 500 m2
• Hustota jemných částic ve skrývce - 2 000 kg/m3
• Emise částic PM10 - 500 x 0,005 x 0,05 x 2 000 = 250 kg/rok
• Emise částic PM2,5 - 500 x 0,005 x 0,005 x 2 000 = 25 kg/rok
Emise pocházející ze skrývek jsou jedinými emisemi, u nichž dojde ke změně oproti
stávajícímu stavu v území. Jedná se o krátkodobý zdroj, navíc skrývky budou s ohledem na
lokalitu vlhké a tak lze předpokládat, že jejich skutečné množství bude nižší, než stanovuje
výše uvedený výpočet.
Z hlediska množství těchto emisí se stav proti stávajícím zdrojům nezmění, dojde však
k přemístění tohoto zdroje do nové lokality. S ohledem na zanedbatelný hmotnostní tok těchto
emisí se jedná o zcela nevýznamnou změnu.
Nákladní doprava
Intenzita nákladní dopravy (vozidla o nosnosti do 30 t, odvoz skrývek 10 m3/vozidlo) při
provozu těžby štěrkopísku vychází z vytěženého množství a příslušné skrývky.
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava štěrkopísku v areálu úpravny DP Náklo, po
místní komunikaci směrem na Unčovice a dále 40 % na R35 směr Olomouc, 40 % na R35
směr Mohelnice a 20 % na silnici II/449 směr Litovel. Při těžbě 490 tis. t/rok a provozu 9,5
měsíců v roce (cca 200 dnů/rok) je a bude i nadále celková potřebná doprava 130 těžkých
nákladních vozidel/den.
Doprava z jiných provozovaných pískoven v okolí je již součástí imisního pozadí.
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Tabulka č. 7: Délka trasy a počet pohybů vozidel a nakladačů.

Dopravní trasy - průjezdy vozidel
I. etapa DP Náklo I - skrývky
Úpravna DP Náklo - štěrkopísky
Účelová komunikace - štěrkopísky
Silnice II/449 (Unčovice-Litovel) štěrkopísky
R35 (Unčovice-Olomouc) - štěrkopísky
R35 (Unčovice-Mohelnice) - štěrkopísky
Dopravní trasy - průjezdy mechanizmů

Vozidla
Těžká nákladní
Těžká nákladní
Těžká nákladní
Těžká nákladní
Těžká nákladní
Těžká nákladní
Typ
Lopatové
rýpadlo
Nakladač

I. etapa DP Náklo I - skrývka
Úpravna DP Náklo - štěrkopísky

Voz/den
86
260
260
52
104
104
Pojezd/den
350
520

Výpočet emisí
Skrývka I. etapa DP Náklo I
Pro výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) - emise částic PM10 a PM2,5 z uložené
skrývky vlivem povětrnostních vlivů jsou použity výše uvedené údaje.
Tabulka č. 8: Emise TZL z plochy skrývky.

Emise
Plocha skrývka

Emise
PM10
kg/rok
250,0

Emise
PM2,5
kg/rok
25,0

Pro výpočet emisí sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel jsou použity
výpočetní vztahy dle US EPA - Metodika EPA 42. Pro tonáž vozidel do 30 t. Emisní faktor
pro sekundární emise PM10 = 23,5 g/vozidlo/km a PM2,5 = 5,8 g/vozidlo/km. Průměrný pohyb
vozidel v DP Náklo I je uvažován 150 m a u lopatového rýpadla 25 m při skrývkách.
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Tabulka č. 9: Sekundární emise z pohybu vozidel v DP Náklo I.

Počet
Dopravní
pojezdů/den
trasa
m

Emisní
faktor
Sekundární emise z
PM10 a
pohybu
PM2,5
g/vozidlo/k
m
Odvoz skrývek
86
150 23,5 a 5,8
Manipulace se skrývkou
350
25 23,5 a 5,8
Poznámka : - počet pracovních dnů ročně je 35 pro skrývku
- celkové roční emise PM10 = 17,8 kg/rok
- celkové roční emise PM2,5 = 4,4 kg/rok

Emise
PM10
g/den

Emise
PM2,5
g/den

303,2
205,6

74,8
50,8

Úpravna v DP Náklo
Pro výpočet emisí částic PM10 a PM2,5 u zařízení úpravny štěrkopísku (dopravníky,
vysypání na úložiště, nakládání na vozidla) je použit dokument US EPA - 11.19.2 Crushed
Stone Processing and Pulverized Mineral Processin. Množství emisí prachových částic PM10
a PM2,5 je stanoveno pro dopravníky, vysypání na úložiště a nakládání na vozidla. Dále
uvedené zdroje se proti současnému stavu nezmění.
Tabulka č. 10: Prašnost z manipulace se štěrkopísky.

Emise z technologie
Manipulace se štěrkopísky

Emise
PM10
g/t
1,2

Emise
Množství
PM2,5 štěrkopísků
g/t
t/rok
0,05
490 000

Emise
PM10
kg/rok
588,0

Emise
PM2,5
kg/rok
24,5

Pro výpočet emisí sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel v areálu
úpravny jsou použity výpočetní vztahy dle US EPA - Metodika EPA 42. Pro tonáž vozidel do
30 t. Emisní faktor pro sekundární emise PM10 = 23,5 g/vozidlo/km a PM2,5 = 5,8
g/vozidlo/km. Průměrný pohyb vozidel v areálu úpravny je 350 m a u nakladače 10 m.
Tabulka č. 11: Sekundární prašnost z areálu úpravny.

Počet
Dopravní
pojezdů/den
trasa
m

Emisní
Emise
faktor
PM10
PM10 a
g/den
Sekundární emise z pohybu
PM2,5
g/vozidlo/k
m
Doprava štěrkopísku
260
350 23,5 a 5,8
2 138,5
Nakládka štěrkopísku
520
10 23,5 a 5,8
122,2
Poznámka : - počet pracovních dnů ročně je 200 pro odvoz štěrkopísku
- celkové roční emise PM10 = 452,1 kg/rok
- celkové roční emise PM2,5 = 111,6 kg/rok
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Nákladní doprava
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.13 z internetových
stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro stanovení emisních faktorů je vycházeno
z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla v roce 2015 budou podle plnění emisní úrovně
v těchto kategoriích:
15 % vozidel EURO 5, 40 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3, 15 % vozidel
EURO 2, 5 % vozidel EURO 1.
Tabulka č. 12: Použité emisní faktory.

Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2015
PM10 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
30 km/h
50 km/h
90 km/h
Těžká nákladní vozidla
0,6093
0,4051
0,2816
0,2453
PM2,5 (g/km.voz.)
Kategorie
5 km/h
30 km/h
50 km/h
90 km/h
Těžká nákladní vozidla
0,4944
0,3236
0,2225
0,2015

Kategorie
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,3721

Kategorie
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,0326

Kategorie
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
15,7558

NO2 (g/km.voz.)
30 km/h
50 km/h
90 km/h
0,3238
0,2650
0,3044
benzen (g/km.voz.)
30 km/h
50 km/h
90 km/h
0,0202
0,0146
0,0121
benzo(a)pyren (µg/km.voz.)
30 km/h
50 km/h
90 km/h
14,7036
13,8068
15,6174

130 km/h

130 km/h

130 km/h

130 km/h

130 km/h

Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 25 m,
které respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 km/h, 30 km/h jsou pro
skrývku (nakládka, pojezd v DP Náklo I) a 5 km/h, 30 km/h, 50 km/h, 90 km/h jsou pro
štěrkopísky (nakládka, pojezd v areálu úpravny, účelová komunikace a silnice II/449 a R35).
Tyto zdroje se proti současnému stavu nezmění.
Výsledky rozptylové studie jsou dále uvedeny a komentovány v kapitole D. Je třeba mít na
paměti, že s výjimkou prašnosti ze skrývek, která je zanedbatelná a časově omezená, se
jedná jen o podíly na stávajícím imisním pozadí, nikoliv o příspěvky ve formě navýšení
proti stávajícímu stavu.
2. VODY
Odpadní vody splaškové
V lokalitě budou stejně jako v současné době produkovány odpadní splaškové vody v množství
odpovídajícím současnému stavu. Tyto vody jsou zaústěny do podzemních bezodtokých jímek na
vybírání (žump), které jsou pravidelně vyváženy k čištění v nejbližší ČOV.
Množství splaškových vod odpovídá odběru vody pro zaměstnance a činí cca 800 m3/rok.
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Technologické vody
Vody z mokré úpravy těžené suroviny budou stejně jako v současné době v objemu
přibližně 140 l/s vypouštěny do kalového prostoru těžebního jezera, kde dochází
k sedimentaci vyplavených jílovitých částeček (jejich podíl činí cca 7-8% množství těžené
suroviny, tedy cca 39 tis. t/rok).
Po odsazení je voda z kalového pole odváděna zpět do těžebního jezera. Na způsobu
nakládání s vodami a na jejich množství a kvalitě se s realizací záměru nic nezmění.
Dešťové vody
Vody dešťové budou zčásti zasakovat do podloží, z větší části budou stékat do těžebních
jezer.

3. ODPADY
Odpady vznikající v provozu pískovny při těžební činnosti
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech se vztahuje na nakládání s těžebním odpadem, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě
zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, se rozumí těžebním
odpadem odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit,
a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který
podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů.
V případě těžebny v DP Náklo II se předpokládá využití veškerého vytěženého materiálu
včetně skrývek k prodeji nebo k rekultivačním účelům. Pouze z procesu úpravy budou zpět do
těžebního jezera ukládány jemné podíly z praní suroviny (výpěrky). Dle § 1, odst. 2, písm. f)
se zákon o nakládání s těžebním odpadem nevztahuje na hmoty, které byly získávány při
těžbě a úpravě nerostů, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a
skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska
určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo
likvidaci důlních děl. V daném případě budou výpěrky ukládány do oddělené části těžebního
jezera, kde budou využity jako rekultivační materiál. Ukládání výpěrků tedy nebude podléhat
režimu zákona č. 157/2009 Sb.
Odpady vznikající v provozu pískovny při obslužných činnostech
Běžným provozem pískovny mohou vznikat odpady uvedené v následující tabulce.
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Tabulka č. 13: Odpady vznikají při provozu pískovny

Kód druhu
odpadu dle
Katalogu odpadů
13 02 08
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 10
15 02 02

16 01 07
16 06 01
20 03 01

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie
odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Olověné akumulátory
Směsný komunální odpad

N
O
O
O

Přibližný odhad
ročního
množství [t]
~ 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2

N

< 0,1

N

~ 0,1

N
N
O

< 0,1
< 0,1
1-2

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě
jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky budou označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.
383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů bude zajištěn dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zabezpečeno jejich vyhovující shromažďování a
zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Směsný komunální odpad bude
skladován v běžných sběrných nádobách (popelnicích). S nebezpečnými odpady bude
nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění. Před odvozem těchto odpadů dojde k jejich uložení v igelitových obalech,
které budou umístěny ve sběrných kovových a plastových nádobách k tomu určených.
Nádoby budou umístěny ve větratelných prostorách bez přítomnosti vyšší vlhkosti a
zajištěných proti nedovolenému vniknutí uzamčením.
Odvoz a likvidaci vyprodukovaných odpadů bude zajišťovat pro oznamovatele společnost
oprávněná k nakládání s odpady včetně nebezpečných. Provozovna nebude zapojena do systému
sběru komunálního odpadu obce.
Oznamovatel má souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který se po realizaci
záměru nezmění.
Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění se
povinnost zpětného odběru vztahuje na:
•
•
•
•

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou těchto přípravků,
výbojky a zářivky,
pneumatiky,
elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa
zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně tedy vztahovat další
povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé výrobků
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(zářivky, akumulátory) a služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří zajišťují
zpětný odběr. Tím dojde k minimalizaci celkového množství produkovaných odpadů
i k omezení produkce odpadů nebezpečných.
4. OSTATNÍ - HLUK A VIBRACE
Hluk
Pro realizaci záměru byla aktualizovaná nová hluková studie, která řešila následující
varianty provozu:
-

Stávající hluková situace v dané lokalitě
Hodnocení stávající hlukové situace z dopravy na veřejných komunikacích je
provedeno pomocí výpočtového modelu zpracovaného na základě dostupných intenzit
dopravy na hlavních veřejných komunikacích (ŘSD ČR).
Hodnocení hluku ze stávající těžby bylo provedeno na základě výsledků měření (viz.
Protokol z měření hluku č. 4332/2011, RD 105 Mezice a Mezice – venkovní prostor za
provozu štěrkovny Náklo, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě).

-

Vliv vlastního provozu záměru
Zde je počítán a hodnocen hluk z provozu záměru tzn. z vlastní těžby, dopravy do
úpravny, z provozu úpravny a z dopravy na účelových komunikacích. Výpočty a
hodnocení jsou provedeny pouze pro denní dobu, tj. pro dobu provozu těžby.

-

Vliv vlastního provozu záměru s kumulativním působením dalších těžebních záměrů
Zde je počítán a hodnocen hluk z provozu těžby, dopravy do úpravny, z provozu
úpravny a z dopravy na účelových komunikacích záměru vlastního i dalších těžebních
záměrů. Výpočty a hodnocení jsou provedeny pouze pro denní dobu, tj. pro dobu provozu
těžby.
Dle údajů investora bude dále prováděna v určitém období souběžně stávající těžba
současně s exploatací DP Náklo I. Na základě požadavku případné souběžné těžby (jedno
ložisko se dotěžuje a druhé se začíná těžit), je zpracováno rovněž posouzení hluku
souběžné, tj. souběžný provoz DP Náklo a Mezice a DP Náklo I.

-

Výhledová hluková situace v dané lokalitě
Ve výhledové variantě je provedeno posouzení hluku z dopravy na veřejných
komunikacích včetně dopravy vyvolané provozem záměru.
Referenční body:

Referenční body pro hodnocení hluku z provozu posuzovaného záměru byly umístěny
u nejbližší obytné zástavby ve vztahu k prováděné nové těžbě a podél příjezdové trasy,
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech situovaných u nejbližší
obytné zástavby byly počítány ve výšce 2,0 a 5 m. V prostoru hřiště ve výšce 2 m. Umístění
výpočtových bodů je uvedeno v následující tabulce.
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Tabulka č. 14: Výpočtové body
Číslo RB

Umístění referenčního bodu

1

Hranice výhledové obytné zástavby dle platného územního plánu obce Náklo

2

Chráněný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu č.p. 164, Náklo

3

Chráněný venkovní prostor – severní roh hranice hřiště – vedeno také v územním
plánu obce jako plocha určená ke sportu

4

Chráněný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu č.p. 184, Náklo

5

Chráněný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu č.p. 141, Náklo

6

Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu č.p. 20, Lhota nad Moravou

7

Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu č.p. 45, Lhota nad Moravou

8

Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu č.p. 79, Unčovice

9

Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu č.p. 106, Unčovice

10

Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu č.p. 110, Unčovice

Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace uvedené v příloze č. 1 hlukové
studie.
Prezentace a interpretace výsledků výpočtů z akustické studie a vyhodnocení vlivu na
akustickou situaci je předmětem kapitoly D. I. 9.
Popis stávající hlukové situace
Stávající hluková situace dané lokality je zásadně ovlivněna provozem na rychlostní
komunikaci R35, ale i na ni navazujících komunikacích II. třídy č. 449 a č. 635, a dále pak
provozem na veřejných komunikacích obce (Náklo, Lhota nad Moravou, Mezice a Unčovice).
Dále je zájmová lokalita ovlivněna provozem štěrkovny Náklo resp. těžbou štěrkopísku
na DP Mezice a s ní souvisejícím provozem úpravny a dopravou na expedičních účelových
komunikacích spojených s těžbou.
Doprava na veřejných komunikacích
INTENZITY DOPRAVY
Zdrojem informací o 24 hodinových intenzitách dopravy na rychlostní komunikaci R35,
silnici II/449 a II/635 byly dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2010 pro dotčené sčítací úseky silnic.
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7-1797

7-0056

7-0067

Obrázek č. 7: Vyznačení sčítacích úseků

Tabulka č. 15: Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin – dle výsledků sčítání ŘSD ČR
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2010
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA

TV

MO

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/

15 694

11 789

4 126

72

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/

19 089

14 216

4 831

42

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/

2 426

1 983

467

13

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/

7 596

6 204

1 306

86

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/

2 700

2 095

578

27

Výše uvedené intenzity dopravy na silniční komunikaci byly následně přepočteny
pro stávající rok 2013, a to dle růstových koeficientů vydaných v TP 225 "Prognóza intenzit
automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od
12. října 2012). Přepočtené intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin uvádí následující
tabulka.
Tabulka č. 16: Intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2013
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA + MO

TV

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/

16 941

12 691

4 250

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/

20 232

15 256

4 976

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/

2 543

2 076

467
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Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2013
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA + MO

TV

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/

7 848

6 542

1 306

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/

2 785

2 207

578

Vzhledem k tomu, že na komunikaci mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou nebylo
v rámci celostátního sčítání dopravy organizovaného ŘSD ČR v roce 2010 provedeno sčítání
dopravy, bylo provedeno hodinové sčítání dopravy v rámci průzkumu (23.11.2011, 13:0014:00 hod.).
OA …65/hod, NA … 10/hod, MO … 0/hod → celkem 75 vozidel/hod
Zdrojem informací o 24 hodinových intenzitách dopravy na rychlostní komunikaci R35,
silnici II/449 a II/635 byly dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2010 pro dotčené sčítací úseky silnic.
Tabulka č. 17: Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin – dle výsledků sčítání ŘSD ČR
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2010
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA

TV

MO

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/

15 694

11 789

4 126

72

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/

19 089

14 216

4 831

42

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/

2 426

1 983

467

13

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/

7 596

6 204

1 306

86

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/

2 700

2 095

578

27

Výše uvedené intenzity dopravy na silniční komunikaci byly následně přepočteny
pro stávající rok 2013, a to dle růstových koeficientů vydaných v TP 225 "Prognóza intenzit
automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od
12. října 2012). Přepočtené intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin uvádí následující
tabulka.
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Tabulka č. 18: Intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2013
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA + MO

TV

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/

16 941

12 691

4 250

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/

20 232

15 256

4 976

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/

2 543

2 076

467

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/

7 848

6 542

1 306

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/

2 785

2 207

578

Tabulka č. 19: Výhledové intenzity dopravy pro rok 2015 za 24 hodin
Průměrné intenzity pro všechny dny pro rok 2015
Sčítací úsek

Z toho

Celkem
OA + MO

TV

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/

17 812

13 521

4 291

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/

21 287

16 254

5 024

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/

2 648

2 176

472

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/

8 175

6 856

1 319

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/

2 897

2 313

584

Vzhledem k tomu, že na komunikaci mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou nebylo
v rámci celostátního sčítání dopravy organizovaného ŘSD ČR v roce 2010 provedeno sčítání
dopravy, bylo provedeno hodinové sčítání dopravy v rámci průzkumu (23.11.2011, 13:0014:00 hod.).
OA …65/hod, NA … 10/hod, MO … 0/hod → celkem 75 vozidel/hod
Ve výhledové variantě pro celkovou hlukovou jsou počítány následující varianty:
-

-

Nulová varianta – zde je počítána situace v roce 2015 bez těžby v DP Náklo I. V této
nulové variantě je počítána doprava na veřejných komunikacích pro rok 2015 pro nulovou
variantu (kap. 9.1 hlukové studie).
Dále je v této variantě počítáno s provozem úpravny na západním okraji DP Náklo, těžba
v DP Mezice v JZ rohu DP, provoz pískovny Unčovice a těžba štěrkopísku Unčovice –
západ.
Aktivní varianta - zde je počítána nulová varianta bez vlastní těžby v DP Mezice,
nicméně s těžbou v DP Náklo I. Vzhledem k tomu, že těžba v současnosti probíhá a
nadále bude probíhat pouze v denní době, budou výsledky pro noční dobu aktivní varianty
pro celkový hluk shodné s výsledky pro noční dobu aktivní varianty pro dopravu na
veřejných komunikacích. Těžba v DP Náklo I bude probíhat od JZ části severněji
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umístěné těžební plochy, tudíž zhruba od středu dobývacího prostoru. S postupem těžby
se bude hluk ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě situované jižně a severně od DP
zvyšovat, popř. snižovat pozvolna, i když výpočty v tab. 10 hlukové studie jsou skokové
(jedná se tudíž o hraniční hodnoty). Postupné změny v území umožní případně reagovat
na hlukovou situaci v území a realizovat po dohodě s obcemi protihluková opatření,
pokud se to bude jevit jako potřebné.
Vibrace
Provoz těžebny štěrkopísku nebude zdrojem vibrací.

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické, zápach
V pískovně Náklo nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani
významné zdroje záření elektromagnetického.
V novém DP Náklo I nebudou zřizovány nové pobytové prostory, tedy není vyžadováno
ani prověření potřeby případného protiradonového opatření.
Záměr nebude zdrojem emisí pachových látek.

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZÁSAHY DO KRAJINY
Záměrem je povrchové vytěžení ložiska štěrkopísků. Součástí záměru je provedení
skrývek kulturních vrstev zemin a nevyužitelného nadloží, čímž vznikne těžební jáma, která
se ihned bude průběžně zaplňovat vodou prosakující z podloží.
Skryté vrstvy budou dočasně uloženy do valů, které budou viditelné pouze z blízkého
okolí míst těžby. Viditelnost valů bude závislá na jejich výšce.
Krajina v okolí DP Náklo I je již v současné době roztěžena a nachází se zde rozsáhlá
vodní plocha stávající těžebny v DP Náklo. Vizuální vjem území se tedy změní, ale nikoliv
zásadním způsobem – vzniknou nové vodní plochy s členitými břehy a porosty na místě
stávající orné půdy.
Jiné doplňující údaje nejsou uváděny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Mapové zdroje jsou převzaty z www.geoportal.gov.cz .

1. ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY
Vyšší prvky územního systému ekologické stability jsou vedeny mimo plochy dotčené
záměrem. Zákres vyšších prvků ÚSES vyplývá z následující mapy:

RBC 268 Rampach
NRBC 14 Ramena řeky Moravy RBK 910 Ramena řeky Moravy-Lužní les
Obrázek č. 8: Zákres vyššího ÚSES v území

V severní části navrhovaného DP Náklo I je v územním plánu zakreslen nefunkční lokální
biokoridor LBK 76 a nefunkční lokální biocentrum LBC 77. V případě realizace záměru nebude
do plochy LBC 77 zasahováno, lokální biokoridor LBK 76 bude nutno přeložit na okraj
těžebních jezer. Celkově ovšem po ukončení těžby a dokončení rekultivace v území bude mít
lokalita vyšší stupeň ekologické stability než v současné době.
Situace lokálních ÚSES je patrná ze zákresu v územním plánu:
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Obrázek č. 9: Zákres dotčeného území v části Náklo v územním plánu
B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Těžební prostor není součástí zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné
plochy.
Nejbližším zvláště chráněným územím je velkoplošné chráněné území CHKO Litovelské
Pomoraví, jehož zákres je patrný z následující mapy. V jeho rámci jsou severně od dotčeného území
vyhlášena maloplošná chráněná území PR Panenský les, PR Litovelské luhy, PR Kenický, PP
Daliboř a další.

Obrázek č. 10: Nejbližší zvláště chráněné území
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Soustava NATURA 2000
Nejbližšími prvky soustavy Natura 2000 jsou evropsky významná lokalita a ptačí oblast Litovelské
Pomoraví, jehož zákres je uveden v následující mapce:

Obrázek č. 11: Zákres hranice EVL/PO Litovelské Pomoraví

Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví

Obrázek č. 12: Zákres EVL/PO Litovelské Pomoraví

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
V zájmové území se nachází několik významných krajinných prvků „ze zákona“ – zejména
vodotečí, vodních ploch a liniových společenstev. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. je možno za
VKP „ze zákona“ považovat i těžební jezero.
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ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Ačkoliv oblast Litovle a jejího nejbližšího okolí je po stránce archeologické považována za
významnou, v průběhu dosavadní těžby v DP Náklo a DP Mezice nebyly zjištěny žádné
archeologické nebo paleontologické nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
V rámci přípravy POPD bude vyžádáno i vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče a
archeologického ústavu (Archeologické centrum Olomouc) k předmětnému záměru. Vyplyne-li to
z jejich požadavku, budou příslušné správní úřady vyrozuměny o plánovaném termínu započetí
výkopových prací a bude jim umožněno prozkoumání lokality. V případě zjištění jakýchkoliv
nálezů zajistí oznamovatel provedení záchranného průzkumu.
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÉ
Území nepatří mezi území hustě zalidněná, lokalita těžby leží mimo obydlená území.
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V ÚZEMÍ
V dotčeném území nejsou registrovány extrémní poměry (sesuvy, poddolovaná území) ani
evidované staré zátěže. Území nenáleží do oblastí s očekávanou intenzitou zemětřesení nad 6oMSK.
Bližší charakteristika záplavového území řeky Moravy je uvedena v hydrogeologickém posudku
z roku 2013 v příloze oznámení.

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V této kapitole jsou stručně popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem
významně ovlivněny nebudou.
1. OVZDUŠÍ

Klimatické poměry
Podle klimatologického členění ČR E. Quitta (1971) náleží lokalita do oblasti T2 – teplá, suchá,
s mírně teplou zimou a množstvím srážek do 600 mm. Zima je krátká, mírně suchá, s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota
Průměrný roční úhrn srážek
Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období
Počet letních dnů
Průměrná teplota v červenci
Počet mrazových dnů za rok
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrný úhrn srážek v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou/rok

8,5 - 9 °C
600-650 mm
350 - 400 mm
50 - 60
18,6 °C
100 – 110
30-40
- 2,6 °C
200 - 300 mm
40 - 50

Z průměrného úhrnu srážek 550-650 mm spadne nejvíce srážek v červenci, nejméně v únoru.
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Tabulka č. 20: Klimatické údaje dle ČHMÚ

Kvalita ovzduší
Imisní situace v lokalitě je ovlivněna dopravou na rychlostní komunikaci R35 a lokálními zdroji
(zejména v zimním období).
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita, kde je prováděno
měření imisních koncentrací, v městě Olomouc. Výsledky měření v roce 2012 (měření pro benzen
se v městě Olomouc neprovádí):
Stanice ČHMÚ č. 1075 (Olomouc-Hejčín)
- částice PM10 – maximální denní koncentrace 172,1 µg/m3, 98 % kv. 108,7 µg/m3
(počet překročení imisního limitu 56krát)
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace 33,4 µg/m3
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 24,9 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 124,7 µg/m3, 98 % kv. 69,4 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 24,1 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,6 ng/m3
Stanice ZÚ, SMOva č. 1197 (Olomouc-Šmeralova)
- částice PM10 – maximální denní koncentrace 121,3 µg/m3, 98 % kv. 69,2 µg/m3
(počet překročení imisního limitu 16krát)
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace 23,1 µg/m3
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší (K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny
a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup).
Zveřejněno je na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu Praha oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy GIS, pětileté průměry 2007 - 2011
(http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html).
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Částice PM10 - 36. nejvyšší denní koncentrace
3
(µg/m )

Částice PM2,5 - roční koncentrace
3
(µg/m )

Částice PM10 - roční koncentrace
3
(µg/m )

Oxid dusičitý (NO2) - roční koncentrace
3
(µg/m )

Benzen - roční koncentrace
3
(µg/m )

Benzo(a)pyren - roční koncentrace
3
(ng/m )

Obrázek č. 13: Zákres nejvyšších a průměrných denních koncentrací škodlivin v území
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Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obcí Unčovice, Mezice, Náklo a Příkazy pro
rok 2015 je možno určit na základě stávajícího imisního zatížení a odborného odhadu (výsledky
imisního měření roku 1997 až 2012 a oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy
GIS, pětileté průměry 2007 - 2011) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných
lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí v roce 2015:
- částice PM10 – maximální denní koncentrace < 100 µg/m3
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace < 29 µg/m3
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace < 21 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 80 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 20 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 1,5 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,9 ng/m3
STABILITNÍ VĚTRNÁ RŮŽICE
Celková průměrná větrná růžice lokality:
Tabulka č. 21: Větrná růžice lokality

m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
3,84
6,22
0,95
11,01

NE
2,42
9,72
0,33
12,47

E
2,22
4,33
0,11
6,66

SE
4,46
8,47
0,93
13,86

S
3,91
7,98
1,24
13,13

SW
0,84
2,48
0,12
3,44

W
1,65
9,28
2,39
13,32

NW
4,51
16,42
4,97
25,90

Calm Součet
0,21 24,06
64,90
11,04
0,21 100,00

C.2.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
Povrchová voda
Dominantním tokem v území je řeka Morava, která protéká oblastí severně od předmětného
záměru. Hydrologicky území spadá do povodí 4-10-03, tedy povodí Moravy od soutoku s
Třebůvkou po soutok s Bečvou, dále do povodí nižšího řádu toku Cholínka, čhp 4-10-03-020.
Cholínka přitéká do údolní nivy Moravy pod Mezicemi a v rámci údolní nivy sbírá vodu
melioračních příkopů vedených podélně se tokem Moravy. V rámci údolní nivy je povodí Cholínky
odděleno od dílčích ramen řeky Moravy protipovodňovou hrází.
Vodnost řeky Moravy, která protéká územím, je měřena na vodočtu Moravičany, který leží
vysoko nad štěrkovnou Náklo, ale pro rozvětvení nejsou měření na dalším toku možná.
Tabulka č. 22: Průměrné měsíční průtoky Qm (m3/s) za období 1931-1960

Měsíc

XI
3

Qm (m /s)

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

15,4 15,6 14,5 18,2 30,4 32,2 22,0 12,4 11,9

10,3

IX

X

10,9 10,1

Ø
rok
17,0

Nejvyšší měsíční průměrné průtoky dosahuje Morava na jaře v únoru až květnu v souvislosti
s táním sněhu, naopak nejnižší jsou na podzim. Maximální denní průtok je uváděn 253 m3/s,
minimální 1,64 m3/s. Periodicita vysokých průtoků, které vybřežují a zaplavují lužní les, je pro
CHKO LP důležitá.

- 63 -

GET s. r. o.

ČÁST C

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I

V území se nachází několik dalších drobných vodotečí a melioračních svodů. Názvy
melioračních toků ve správě ZVHS nejsou ustálené. Potok od Rozvadovic, obtékající stávající
štěrkovnu Náklo po jižní straně a vtékající i do nového DP Náklo I, se na vodohospodářské mapě
nazývá Varhaňák, ale na podrobných mapách se nazývá Kobylník. Potok Roudník, na
vodohospodářské mapě beze jména, tekoucí od Březové podél hráze u Mlýnského potoka, je
zaústěn do jezera štěrkoviště. Na JV břehu v DP Náklo je naopak provedena nehrazená výpust vody
z jezera štěrkoviště rourou pod silnicí do původního toku Roudník. Při rozšíření těžby do nového
DP Náklo I bude opět tok Varhaňák (Kobylník) zaústěn do vzniklého těžebního jezera. Většina
melioračních toků má občasný charakter, ani průtoky v Cholínce v Mezicích nejsou v letních
měsících trvalé. Dalším významným tokem v území je Mlýnský potok.
Nejvýznamnější vodní plochou v území je stávající těžební jezero Náklo s napojením na DP
Mezice, u něhož kvalita vody po chemické stránce odpovídá pitné vodě, nevyhovující jsou zde
fyzikální a ojediněle i bakteriální ukazatele.
Hydrologická situace je znázorněna na vodohospodářské mapě v příloze oznámení
Hydrogeologický posudek.

Podzemní voda
Celá oblast se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Dle hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území do rajónu 162 – Pliopleistocénní
sedimenty Hornomoravského úvalu. Charakteristiku rajónu zpracoval Malý (1986), který považuje
kvartérní klastické sedimenty za jednokolektorový systém s freatickou zvodní. Počevní izolátory
vytvářejí relativně nepropustní jíly neogénu. Stropními izolátory jsou hlíny.
Spád hladiny podzemní vody je vyšší těsně pod Litovlí, pak se zmírňuje na 0,0009 – 0,0014 (0,9
- 1,4 m/km). Spád hladiny mezi vrty ČHMÚ VB0050 Březové a VB0047 Hynkov při vzdálenosti
3990 m a rozdílu průměrných hladin 3,87 m vychází v hodnotě 0,0097. Hladina podzemní vody
v hloubce 1,6 - 2,0 m pod terénem v podstatě sleduje sklon povrchu terénu.
Malý (1983) předpokládá, že se z prostoru obcí Mezice – Příkazy – Náklo odděluje proud
podzemní vody směřující k jihu opuštěným přehloubeným údolím do povodí Blaty.
Podle mapy podzemního odtoku (Krásný 1982) je intenzita tvorby a oběhu podzemní vody
v nivě Moravy na úrovni 2 - 3 l/s/km2, což odpovídá vsaku 80 - 90 mm za rok.
Podle rozboru (Šmít 1989) má podzemní voda 189 mg/l rozpuštěných látek typu Ca- HCO3, bez
nadlimitního obsahu Fe a Mn a bez zemědělského znečištění (6,81 NO3).
V ložiskovém průzkumu štěrkopísku hodnotil hydrogeologické poměry Šmít (1989). Popisuje
jednovrstevný nehomogenní kolektor o mocnosti cca 30 m s volnou hladinou podzemní vody
a okrajovou podmínkou toku řeky H=konst.
V území dochází k interakci podzemních a povrchových vod a jejich hladiny do sebe vzájemně
přecházejí, současně dochází k výměně vody mezi tokem a kolektorem.
Vzhledem k velkým přírodním zdrojům podzemních vod je území zahrnuto do Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981
Sb. Realizují se zde velké odběry podzemních vod Březové – Pňovice pro vodárenskou soustavu
Pomoraví.
V širší oblasti se nachází několik jímacích území, např. JÚ Březové (vydatnost 60 l/s, 8 studní
s hloubkou cca 30 m), JÚ Pňovice a Senice n. Hané.
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Zákres situace ve vodohospodářské mapě:

Obrázek č. 14: Zákres území ve vodohospodářské mapě
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C.2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŮD ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Půda vyskytující se v dotčené části dobývacího prostoru je dle platné legislativy (vyhl. č. 327/1998
Sb., ve znění pozdějších předpisů) klasifikována jako:
1. číslice BPEJ určuje příslušnost ke klimatickému regionu
2. a 3. číslice značí hlavní půdní jednotku
4. číslice určuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám
5. číslice vyjadřuje kombinaci skeletovitosti a hloubky půdního profilu
Klimatický půdní region je charakterizován jako mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční
teplotou 8-9oC, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm, vláhová jistota 4-7.
Půdy v okolí lokality záměru náleží k hlavním půdním jednotkám:
01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem
02 Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s
příznivým vodním režimem
03 Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím
jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně
převlhčeným
05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně
těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období
21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální
na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
57 Fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních
uloženinách, až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení
58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé
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59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové
poměry nepříznivé, vyžadující regulaci vodního režimu
Půdní eroze
Půdy v území náležejí k typům náchylným k větrné i vodní erozi. Omezeně v období, kdy je
půda bez vegetačního pokryvu, podléhají erozi větrné. Ta se projevuje prášením za suchého počasí
a silného větru (obvykle jaro, podzim) a jsou jí ohroženy zejména částice pod 0,1 mm. Částice větší
se pohybují vlivem větru skokem nebo sunutím po povrchu. Ve zdejších podmínkách nemá větrná
eroze zvláště s přihlédnutím k rovinnému povrchu větší význam.
V daném území je méně významné pro odnos půdních částic působení vody. Může nastat
zejména vlivem srážek a vybřežením vodního toku řeky Moravy. Nejvíce ohrožujícím prvkem jsou
přívalové deště a tok vody, které nejen odnášejí splachem jemné částice, ale také rozrušují jinak
kompaktní povrch břehových hran, nejsou-li zpevněny porosty.

C.2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Geomorfologie

Obrázek č. 15: Zákres hranice geomorfologického členění
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Geologické poměry
Rámec geologické stavby tvoří tektonicky predisponovaná sladkovodní pánev Hornomoravského
úvalu vyplněná jezerními a říčními sedimenty převážně pliocénního stáří (Chlupáč 2002). Růžička
(1989) rozděluje výplň pánve o mocnosti 200-250 m na spodní litologicky i barevně pestrý
komplex a svrchní šedý jílový komplex uložený v tektonicky zúženém prostoru.
V pleistocénu a holocénu pokračoval pokles území a intenzivní sedimentace fluviálních a
fluviolakustrinních sedimentů. Fluviální sedimenty v nivě řeky Moravy kryté povodňovými
hlínami, přecházejí v bocích údolí podle geologické mapy (Růžička 1997) do pliocénních
sedimentů krytých sprašemi a sprašovými hlínami.
Při průzkumu štěrkopísků SZ od štěrkovny popisují Káňová a Šimková (1989) komplex
štěrkopískové výplně v mocnosti 10 - 41 m, rozlišený do staropleistocénních sedimentů v depresích
(mindel), sedimentů hlavní terasy (riss) a sedimentů údolní terasy (wurm). Zrnitostně se jedná o
štěrky, písčité štěrky a ojediněle i štěrkovité písky. Štěrkové polohy jsou proloženy proplástky jílů a
jílovitých písků. Na složení valounového materiálu se nejvíce podílí křemen a v podstatném
množství i metamorfované horniny jesenického krystalinika.
Nadloží štěrků tvoří humózní hlíny v mocnosti 0,2 - 0,5 m, pod kterými jsou hlíny proměnlivé
písčitosti a jílovitosti o mocnosti 0,2 - 2,3 m.

Obrázek č. 16: Geologická mapa území
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Obrázek č. 17: Geologická mapa území II
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Litologicko-stratigrafický profil
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C.2.5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ (FAUNA,
FLORA, EKOSYSTÉMY, KRAJINA)
Údaje jsou převzaty z biologického průzkumu roku 2013, Mgr. Radim Kočvara

Fytogeografická charakteristika: Dle regionálně fytogeografického členění náleží území
do fytogeografického okresu Panonského termofytika, okrsku 21b Hornomoravský úval.

Obrázek č. 18: Zákres fytogeografického členění území

Biogeograficky leží řešené území v provincii středoevropských listnatých lesů, podprovincii
západokarpatské. Většina řešeného území náleží k biogeografickému regionu Litovelskému.
Potenciální přirozená vegetace:
Potenciální vegetaci tvoří na vyvýšených místech dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum, řidčeji i Tilio-Carpinetum). Výjimečně jsou v oblasti zachovány fragmenty
teplomilných doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum). Na vlhčích místech jsou zastoupeny různé
typy hygrofilních lesů. Převažuje Ficario-Ulmetum campestris, místy se předpokládá přítomnost
bažinných olšin (Carici elongatae-Alnetum). Primární bezlesí bylo vyvinuto především v podobě
vodní vegetace (tůně, mrtvá ramena), v okolí Olomouce je možno předpokládat i primární bezlesí
na humolitech.
Lesní vegetace byla zčásti přeměněna na lignikultury topolů a smrku. V přirozené vegetaci
nelesních ploch byly zastoupeny rozmanité typy vlhkých luk. Vedle běžných typů luk svazů
Calthion a Molinion zde byla v minulosti přítomna i vegetace slatinných luk svazů Caricion
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davallianae a snad i některých typů rašeliništní vegetace. Na pobřeží vodních nádrží je typická
vegetace svazu Phragmition communis, Caricion gracilis a Magnocaricion elatae.
Skladba květeny v širším území je dosti pestrá, objevují se v ní i některé mezní a exklávní
typy. Xerotermní druhy jsou velmi řídké. Ve flóře se projevuje vedle typických druhů hercynského
lesa středních poloh vliv výše položených pramenných oblastí řeky Moravy. Byla zde zjištěna
(mimo plochy dotčené záměrem) např. kýchavice zelenokvětá (Veratrum lobelianum), oměj pestrý
(Aconitum variegatum) a hadí kořen větší (Bistorta major). Na slatinách byly v nedávné minulosti
zastoupeny četné boreální prvky, např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tuřice přioblá
(Vignea diandra), ostříce plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), exklávně zde dříve rostla i bříza nízká
(Betula humilis).
Převažuje kulturní step s běžnou faunou, s východními vlivy (ježek východní, myšice
malooká, strakapoud jižní. V CHKO Litovelské Pomoraví je přítomen významný zbytek luhů, s
neregulovaným tokem Moravy a odpovídající faunou.
Prakticky na celé ploše předmětného záměru se nachází orná půda, intenzivně zemědělsky
obhospodařovaná. Z toho důvodu zde nebyl prováděn botanický průzkum.

Flóra
Oblast uvažované těžby (dále dotčené území) představuje severní a jižní část. Severní část
zaujímají téměř výhradně polní monokultury s alejí dřevin v severní třetině dotčeného území.
Převažují zde topoly (Populus sp. div.), méně také vrby (Salix sp. div.) a solitérní keře.
Z biologického hlediska se jedná o nevýznamné území. Totéž je možné říci o jižní části dotčeného
území, kde převládají pouze polní monokultury, kde byly v době provádění průzkumu pěstovány
obiloviny. Dřevinný porost je vyvinut pouze při jižním břehu štěrkovny a představují jej především
vrby.
Zajímavější je vodní plocha (a zejména pobřežní porosty), která vznikla v důsledku
předchozí těžby. Severní a východní břehy jsou bezvýznamné, méně významný je také jižní břeh
s již vyvinutým dřevinným porostem, zejména keřových vrb. Za cenné lze označit podmáčené
porosty při západním břehu štěrkovny v návaznosti na areál zpracování štěrkopísků. Právě
v důsledku těžební činnosti a vypírání štěrkopísků zde vznikl cenný litorální porost, kde se
vyskytuje řada zajímavých druhů živočichů. Ti jsou vázáni jednak na přítomné podmáčené plochy,
zejména pak na vzniklé porosty rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince (Typha sp.
div.). V okolí se pak nachází řada solitérních dřevin, především vrb keřovitého vzrůstu, z dalších to
je bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula).

Fauna
Ve studovaném území a jeho nejbližším okolí byl zaznamenán výskyt celkem 133 druhů
obratlovců. Z toho bylo zaznamenáno sedm druhů obojživelníků, dva druhy plazů (výskyt dalšího
druhu se předpokládá), 94 druhů ptáků (dalších šest lze předpokládat) a 15 druhů savců (dalších
osm lze předpokládat). Druhy jsou uvedeny v následujícím přehledu. Řada z těchto druhů nebyla
zjištěna přímo na dotčené lokalitě uvažované těžby, druhy se většinou vyskytují v nejbližším okolí.
Přímo na území dotčeném plánovanou těžbou bylo pozorováno 43 druhů obratlovců. Nebyl zde
zjištěn žádný zvláště chráněný druh živočicha, většina ostatních druhů byla zjištěna při přeletu
anebo při sběru potravy.
Ze zákonem chráněných druhů (dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky
MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění) byl zaznamenán
v celém území výskyt jednoho kriticky ohroženého druhu, 26 silně ohrožených druhů a 20
ohrožených druhů. Přímo v území dotčeném záměrem se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy,
pouze byli pozorováni při přeletu a lovu potravy nad lokalitou, a to vlaštovka obecná (Hirundo
rustica), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).
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Přehled všech zjištěných druhů

Je uveden v příloze oznámení Zoologické posouzení.
Druh
kuňka obecná
ropucha obecná
ropucha zelená
rosnička zelená
skokan hnědý
skokan skřehotavý
skokan zelený
ještěrka obecná
* slepýš křehký
užovka obojková

Bombina bombina
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana temporaria
Rana ridibunda
Rana klepton esculenta
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix

potápka roháč
volavka popelavá
čáp černý
čáp bílý
labuť velká
kachna divoká
* čírka modrá
polák chocholačka
včelojed lesní
moták pochop
* jestřáb lesní
krahujec obecný
káně lesní
poštolka obecná
koroptev polní
křepelka polní
bažant obecný
chřástal vodní
slípka zelenonohá

Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Druh

kulík říční
čejka chocholatá
* bekasina otavní
* sluka lesní
vodouš kropenatý
pisík obecný
racek chechtavý
holub
domácí
zdivočelý
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
hrdlička divoká
kukačka obecná
sova pálená
* puštík obecný

Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Columba livia f. domestica
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Strix aluco

Stupeň ohrožení
I
II
III
Herpetofauna
II,
SO
EN
IV
O
NT
SO
NT
IV
SO
NT
IV
NT
KO
NT
SO
NT
SO
NT
IV
SO
LC
O
LC
Ornitofauna
O
VU
NT
SO
VU
I
O
NT
I
VU
SO

CR

SO
O
O
SO

EN
VU
VU
VU

O
SO

NT
NT

SO

I
I

VU
NT
Stupeň ohrožení
I
II
III
VU
VU
SO
EN
O
VU
SO
EN
SO
EN
VU

SO
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Výskyt v území
Dotčeném
Okolí

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Výskyt v území
Dotčeném
Okolí
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Výs
kyt

SPH

V
R
R
P
R
R
R
R
P
H

-

HT
OHT
OHT
OHT
HT
HT
OHT
HT
OHT
HT
OHT
OHT
OHT
OHT
HT
OHT
HT
HT
HT
Výs
kyt
HT
HT
NT
NT
OHT
HT
NT
OHT
HT
HT
OHT
HT
OHT
OHT

C3
B1
C
D
D
D12
C
C3
D
D
B
D
D
D
D
C
D
B2
C
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SPH
D
D
B
B
C3
C
B1
D
D
D
D
D
D
D
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kalous ušatý
Asio otus
rorýs obecný
Apus apus
ledňáček říční
Alcedo atthis
krutihlav obecný
Jynx torquilla
žluna zelená
Picus viridis
datel černý
Dryocopus martius
strakapoud velký
Dendrocopos major
strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
strakapoud malý
Dendrocopos minor
skřivan polní
Alauda arvensis
břehule říční
Riparia riparia
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
jiřička obecná
Delichon urbica
linduška lesní
Anthus trivialis
konipas horský
Motacilla cinerea
konipas bílý
Motacilla alba
střízlík obecný
Troglodytes troglodytes
pěvuška modrá
Prunella modularis
červenka obecná
Erithacus rubecula
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
rehek domácí
Phoenicurus ochruros
* bramborníček hnědý
Saxicola rubetra
bramborníček
Saxicola torquata
černohlavý
kos černý
Turdus merula
drozd kvíčala
Turdus pilaris
drozd zpěvný
Turdus philomelos
drozd brávník
Turdus viscivorus
cvrčilka zelená
Locustella naevia
cvrčilka říční
Locustella fluviatilis
Acrocephalus
rákosník proužkovaný
schoenobaenus
rákosník zpěvný
Acrocephalus palustris
rákosník obecný
Acrocephalus scirpaceus
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
sedmihlásek hajní
Hippolais icterina
pěnice pokřovní
Sylvia curruca
pěnice hnědokřídlá
Sylvia communis
pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla
budníček menší
Phylloscopus collybita
budníček větší
Phylloscopus trochilus
Druh
lejsek šedý
lejsek bělokrký
mlynařík dlouhoocasý
sýkora babka
sýkora modřinka
sýkora koňadra
brhlík lesní
šoupálek dlouhoprstý
šoupálek krátkoprstý
moudivláček lužní
žluva hajní
ťuhýk obecný
ťuhýk šedý

Muscicapa striata
Ficedula albicollis
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius excubitor

LC
O
SO
SO

x

VU
VU
LC
LC

I

O

VU
VU

I

O
O

NT
LC
NT

O

LC

O
O

LC
VU

SO

VU

I

Stupeň ohrožení
I
II
III
O
LC
NT
I

O
SO
O
O
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NT
LC
NT
VU

I

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Výskyt v území
Dotčeném
Okolí
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

HT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
HT
OHT
HT
HT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
HT
OHT
OHT
HT
HT
HT
OHT
HT
HT
HT
HT
OHT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
OHT
HT
HT
HT
HT
Výs
kyt
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
OHT
HT
HT
HT
OHT
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D
D
D
D
D
D
D
D
C4
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C4
D
C
D
D
D
D
D
C4
C4
D
D
D
D
C4
D
D
D
D
D
SPH
D
D
D
D
D
D
D
C4
D
D
D
D
D
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sojka obecná
straka obecná
vrána šedá
krkavec velký
špaček obecný
vrabec domácí
vrabec polní
pěnkava obecná
zvonohlík zahradní
zvonek zelený
stehlík obecný
konopka obecná
dlask tlustozobý
strnad obecný
strnad rákosní

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus

x
x
O

NT
VU
x
LC
LC

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

OHT
HT
OHT
OHT
HT
OHT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
OHT
HT
HT

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V
P
P
V
R
V
V
V
V
P
R
R
R
P
P
V
P
P
P
P
R
V
R

-

Mamaliofauna
rejsek obecný
* rejsec vodní
* bělozubka šedá
ježek západní
krtek obecný
netopýr dlouhouchý
netopýr vodní
netopýr rezavý
netopýr hvízdavý
* bobr evropský
hryzec vodní
hraboš polní
ondatra pižmová
* myšice křovinná
* myšice lesní
lasice kolčava
tchoř tmavý
* kuna skalní
* vydra říční
* liška obecná
kočka domácí
srnec
zajíc polní

Sorex araneus
Neomys fodiens
Crocidura suaveolens
Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Plecotus austriacus
Myotis daubentoni
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Castor fiber
Arvicola terestris
Microtus arvalis
Ondatra zibethicus
Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Mustela nivalis
Mustela putorius
Martes foina
Lutra lutra
Vulpes vulpes
Felis domestica
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

x
x
SO
SO
SO
SO
SO

VU

IV
IV
IV
IV
II,
IV

x
x
x
x

x
DD
SO

VU

NT

II,
IV
x
x
x

Přehled zvláště chráněných a cenných druhů
U většiny zjištěných druhů lze i přes současné znalosti často obtížně stanovit, zda nemohou
být záměrem alespoň do určité míry ovlivněny. Zcela minimální anebo žádné dotčení lze však
předpokládat u druhů, u nichž je možno charakterizovat výskyt jako náhodný bez konkrétních vazeb
na zájmové území. Jedná se o druhy, které jsou silněji vázány na jiné biotopy, než které jsou
zastoupeny v zájmovém území, a které budou stavbou dotčeny. Jsou to především druhy, které nad
územím pouze protahují, resp. se vyskytují způsobem, který neprokazuje jejich výhradní vázanost
na území dotčené těžbou. Tyto druhy nejsou proto zařazeny mezi druhy „zájmové“, které budou
dále hodnoceny.
Z hlediska stávající legislativy platné v ochraně přírody je především nutno upozornit
na výskyt těch druhů, které jsou zvláště chráněny zákonem dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, a to v následujících kategoriích:
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Druhy kriticky ohrožené (1 v kategorii KO)
skokan skřehotavý Rana ridibunda

Druhy silně ohrožené (26 v kategorii SO)
kuňka obecná Bombina bombina
ropucha zelená Bufo viridis
rosnička zelená Hyla arborea
skokan zelený Rana klepton esculenta
ještěrka obecná Lacerta agilis
* slepýš křehký Anguis fragilis
čáp černý Ciconia nigra
* čírka modrá Anas querquedula
včelojed lesní Pernis apivorus
krahujec obecný Accipiter nisus
křepelka polní Coturnix coturnix
chřástal vodní Rallus aquaticus
* bekasina otavní Gallinago gallinago

vodouš kropenatý Tringa ochropus
pisík obecný Actitis hypoleucos
sova pálená Tyto alba
ledňáček říční Alcedo atthis
krutihlav obecný Jynx torquilla
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
žluva hajní Oriolus oriolus
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
netopýr vodní Myotis daubentoni
netopýr rezavý Nyctalus noctula
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus
* bobr evropský Castor fiber
* vydra říční Lutra lutra

Druhy ohrožené (20 v kategorii O)
břehule říční Riparia riparia
vlaštovka obecná Hirundo rustica
slavík obecný Luscinia megarhynchos
* bramborníček hnědý Saxicola rubetra
bramborníček černohlavý Saxicola torquata
lejsek šedý Muscicapa striata
moudivláček lužní Remiz pendulinus
ťuhýk obecný Lanius collurio
ťuhýk šedý Lanius excubitor
krkavec velký Corvus corax

ropucha obecná Bufo bufo
užovka obojková Natrix natrix
potápka roháč Podiceps cristatus
čáp bílý Ciconia ciconia
moták pochop Circus aeruginosus
* jestřáb lesní Accipiter gentilis
koroptev polní Perdix perdix
* sluka lesní Scolopax rusticola
rorýs obecný Apus apus
strakapoud prostřední Dendrocopos medius

Dále je upozorněno na výskyt druhů, uvedených v Červených seznamech obratlovců ČR
(ANDĚRA & ČERVENÝ 2003, ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003), které však
současně nejsou zákonem chráněny:
Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (1 v kategorii DD)
tchoř tmavý Mustela putorius

Druhy málo dotčené (5 v kategorii LC)
kalous ušatý Asio otus
žluna zelená Picus viridis
datel černý Dryocopus martius

vrabec domácí Passer domesticus
vrabec polní Passer montanus

Druhy téměř ohrožené (7 v kategorii NT)
skokan hnědý Rana temporaria
volavka popelavá Ardea cinerea
slípka zelenonohá Gallinula chloropus
jiřička obecná Delichon urbica

lejsek bělokrký Ficedula albicollis
vrána šedá Corvus cornix
zajíc polní Lepus europaeus

Druhy zranitelné (5 v kategorii VU)
labuť velká Cygnus olor
kulík říční Charadrius dubius
čejka chocholatá Vanellus vanellus

racek chechtavý Larus ridibundus
strakapoud malý

Dendrocopos minor

Pouze pro informaci je upozorněno na zjištění druhů z Přílohy I Směrnice 79/409/EHS
o ochraně volně žijících ptáků a druhů z přílohy II a IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Druhy přílohy I (Celkem 9 druhů uvedených v příloze)
čáp černý Ciconia nigra
čáp bílý Ciconia ciconia
včelojed lesní Pernis apivorus
moták pochop Circus aeruginosus
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ledňáček říční Alcedo atthis
datel černý Dryocopus martius
strakapoud prostřední Dendrocopos medius
lejsek bělokrký Ficedula albicollis
ťuhýk obecný Lanius collurio

Druhy přílohy II nebo IV
kuňka obecná Bombina bombina
ropucha zelená Bufo viridis
rosnička zelená Hyla arborea
ještěrka obecná Lacerta agilis
* bobr evropský Castor fiber
* vydra říční Lutra lutra
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
netopýr vodní Myotis daubentoni
netopýr rezavý Nyctalus noctula
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus

Krajina, krajinný ráz
Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou
uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání
krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování
základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena
její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke
snížení jeho estetické a přírodní hodnoty, je krajinný ráz chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy
musí respektovat zachování dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v
krajině. Pro veškeré činnosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit, je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura
krajinných prvků s tím, že širší zájmové území vykazuje výrazně otevřený, nepříliš členitý
charakter krajiny. Na jeho určení se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména
následující hlavní složky:
krajinná složka

projev

význam pro daný záměr

rozsáhlé plochy orné půdy

negativní

velký

lesní porosty
doprovodné kulisy a linie dřevin

pozitivní
pozitivní

rámcový (nebudou dotčeny)
střední (nebudou významně
dotčeny, jejich
omezený)

výskyt

je

vodní toky

pozitivní

velký (budou dotčeny)

vodní plochy

pozitivní

velký (souvisí
záměru)

louky

pozitivní

zástavba nejbližších sídelních útvarů

neutrální

nulový
(velmi
omezený
výskyt v pobřežních partiích)
obytná zástavba na okraji
horizontu

historické dominanty v sídlech

pozitivní
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výškové objekty (bodové dominanty)

negativní

nulový (nenacházejí se)

komunikace

negativní

střední (v blízkosti)

vedení VN, VVN

negativní

střední (v blízkosti)

Krajina v místě řešeného záměru je typu A – silně poznamenaná civilizačními zásahy
– zemědělskou intenzivní činností a těžební činností, do značné míry antropogenizovaná,
s nízkým koeficientem stability (pozemky pro rozšířený těžební prostor jsou prakticky
výhradně orná půda nebo ostatní plocha), okraje těžebního prostoru se stupněm stability 3-4
(vodoteče, liniové porosty), s nižším až středním stupněm krajinářské hodnoty.
Nejbližší stromové porosty pohledově navazující na navrhovaný těžební prostor jsou
porosty lesního celku severně od lokality, které nebudou dotčeny těžbou (CHKO Litovelské
Pomoraví).
Terénní předěly v území nejsou ve významné míře zastoupeny. V současné době je
dominantou území řeka Morava s doprovodnými porosty a zejména těžební jezero stávajícího
DP Náklo.
Dominantním využitím oblasti je v současné době zemědělská výroba a těžba
štěrkopísků, v širším území venkovské bydlení a rekreace.
Krajinný ráz nivy řeky Moravy je dán především převažujícím rovinatým reliéfem
bez výrazných přirozených terénních nerovností, a podstatným ovlivněním území
antropogenní činností, jejímž hlavním projevem je zemědělská a zejména těžební činnost
doprovázená tvorbou velkých vodních ploch. Převážnou část neroztěženého území zaujímají
polní monokultury, v nivách vodotečí se zbytky polopřirozených lužních porostů.
Krajina v dotčeném území je na celé ploše zemědělskou krajinou (podle způsobu
využití) a krajinou širokých říčních niv (podle reliéfu).

Obrázek č. 19: Krajinný typ území
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C.2.6. ZÁKLADNÍ

CHARAKTERISTIKY DALŠÍCH ASPEKTŮ ŽIVOTNÍHO A PŘÍRODNÍHO

PROSTŘEDÍ

Charakter osídlení, obyvatelstvo
Sousedství lokality je trvale osídleno. Nejbližšími sídly jsou sídla Náklo a Lhota u Olomouce
spadající pod obec Náklo a obec Příkazy. Sídelní jednotky jsou v blízkosti ložiska tvořeny
bydlením vesnického typu, obvykle rodinnou zástavbou jedno- a dvoupodlažními domy.
Hmotný majetek
V území dotčeném těžbou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být činností
v lokalitě poškozeny.
SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Na základě vyjádření stavebních úřadů Litovel a Olomouc je zřejmé, že se navrhovaný
dobývací prostor nachází v CHLÚ Náklo-Příkazy, které je v územních plánech dotčených
obcí Náklo a Příkazy zakresleno.
V územních plánech jsou dotčené plochy v současné době zařazeny jako orná půda.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v lokalitě a jejím okolí je popsána v částech C.1. a C.2.
Širší území je v krajských koncepcích označeno jako nadměrně zatížené těžbou, což je
doprovázeno záborem zemědělské půdy včetně půd vysoké bonity, vznikem rozsáhlých
vodních ploch, nároky na dopravní infrastrukturu a emisemi hluku a prachových částic.
Výsledkem je překračování dlouhodobých imisních limitů pro prach a benzo(a)pyren.
Na druhou stranu je kvalita životního prostředí v řešeném území zvýšena výskytem
velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO Litovelské Pomoraví), lužními lesy a
ochranářsky významnými lokalitami.
Vlastní lokalita těžby má nízký stupeň ekologické stability (jedná se intenzivně
využívanou ornou půdu). V území jsou vymezeny lokální prvky ÚSES, které jsou ovšem
nefunkční (což se týká zejména lokálního biokoridoru LBK 26), do funkčních částí ÚSES
a do významných přírodních společenstev záměr nezasahuje.
Výskyt ekologicky významných segmentů krajiny je v území sporadický. V území se
vyskytují některé druhy fauny, které jsou ze zákona chráněny, ale tyto druhy nejsou
realizací záměru ohroženy.
Významným fenoménem území je řeka Morava s vyhlášeným záplavovým územím, a
také CHOPAV Kvartér řeky Moravy, v níž je záměr situován a která je nositelem zdrojů
kvalitní podzemní vody pro hromadné zásobování pitnou vodou.
Celkově lze konstatovat, že dotčené území není zatíženo nad míru únosného zatížení a
předmětný záměr, který nebude nositelem dalšího zhoršování kvality ovzduší a hlukové
zátěže v území, lze akceptovat.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ

VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika možných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti)
1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Pro záměr je zpracováno hodnocení vlivů na životní prostředí, které je zařazeno
v přílohách dokumentace.
S ohledem na skutečnost, že v imisních koncentracích nedojde ke sledovatelným změnám,
neodrazí se realizace záměru na vlivech na veřejné zdraví. Na rozdíl od produkovaného hluku
daného přestěhováním části hlukových zdrojů do nové části území (I. etapa DP Náklo I), jsou
u imisních koncentrací vlivy záměru minimální a představují jen krátkodobý vliv provádění
skrývek. Celá těžba v DP Náklo I bude probíhat mokrou cestou, což emise prachových částic
minimalizuje. Rovněž doprava od místa těžby k úpravně je vedena buď na pásech, nebo
remorkéry, takže je zde takřka eliminována produkce škodlivin ze spalování pohonných hmot.
Imisní situace tak zůstane stejná jako u nulové varianty.
Na tomto místě je uváděno jen závěrečné hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví.
Vliv imisních koncentrací škodlivin
Hlavním podkladem pro posouzení imisní situace jsou výsledky rozptylové studie. Imisní
pozadí není přímo v řešené lokalitě sledováno. O hodnotách koncentrací jednotlivých
škodlivin v ovzduší v řešené lokalitě lze usuzovat především z výsledků mapy znečištění
ovzduší konstruované v síti 1*1 km Českým hydrometeorologickým ústavem. Rozptylová
studie zpracovaná pro řešený záměr je řešena pro nejvýznamnější škodliviny emitované
z provozu záměru, kterými jsou suspendované částice PM10, PM2,5, oxidy dusíku (oxid
dusičitý), benzen a benzo-a-pyren. Počítán byl imisní podíl provozu posuzovaného
dobývacího prostoru Náklo I. V reálné situaci těžba v tomto prostoru nahradí těžbu stávající o
stejné kapacitě. Navýšení imisních koncentrací oproti současnosti se nepředpokládá.
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou z posuzovaného záměru jsou prachové částice.
V případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 lze konstatovat, že v současné době
jsou v řešené lokalitě překračovány směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace.
Směrnicová hodnota WHO pro maximální denní imise částic PM10 50 µg/m3 je stanovena pro
99. percentil (4 dny v roce), směrnicová hodnota pro průměrnou roční imisi je stanovena na
20 µg/m3. V případě částic frakce PM2,5 se jedná o směrnicovou hodnotu maximální denní
imise 25 µg/m3 pro 99. percentil (4 dny v roce) a hodnotu roční imise 10 µg/m3 pro roční
průměr PM2,5. Jedná se tedy o významně přísnější hodnoty oproti platným imisním limitům.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 a PM2,5 je ovlivnění nemocnosti
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) a úmrtnosti prokázané v epidemiologických
studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy
odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů. Realizací
řešeného záměru nedojde k navýšení ročních imisí, které by způsobilo u exponované populace
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zvýšení hospitalizací v rámci celého roku či incidenci nových případů bronchitis. Provoz
záměru z hlediska průměrných ročních imisí PM10 a PM2,5 není spojen ani s navýšením počtu
dní s omezenou aktivitou či s respirační nemocností.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze
riziko toxických akutních i chronických účinků. Maximální hodinové imise NO2 slouží
pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty naměřených a
odvozených průměrných imisí mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty
s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci
nad 400 µg/m3.
V řešené lokalitě lze očekávat plnění maximálního hodinového limitu pro oxid dusičitý,
který je stanoven na 200 µg/m3. Maximální hodinové koncentrace lze v imisním pozadí
odhadnout pod 150 µg/m3. Imisní podíl provozu záměru k maximálním hodinovým imisím
NO2 se pohybuje na úrovni maximálně desetin µg/m3. Stávající maximální hodinové imise v
pozadí pod 150 µg/m3 navýšené o příspěvek na úrovni desetin µg/m3 jsou významně nižší než
výše zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a
reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3
doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %.
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová zdravotnická
organice směrnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní podíl provozu záměru na řádové úrovni
maximálně nanogramů lze označit za nevýznamný. Tento imisní podíl nezpůsobí spolu
překročení směrnicové hodnoty WHO. Podle současných názorů Světové zdravotnické
organizace navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a
riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě
vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného
ovzduší.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je především pozdní
karcinogenní účinek. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci
vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Realizací řešeného záměru se stávající
riziko (9 případů z 1 000 000 celoživotně exponovaných obyvatel) nezmění. Podíl připadající
na vrub záměru se pohybuje na úrovni tisícin případu na milion celoživotně exponovaných,
což odpovídá nevýznamnému imisnímu podílu provozu záměru na úrovni desetin nanogramů.
Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další škodliviny, kterou
je benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým koncentracím
benzo(a)pyrenu se pohybuje v řešené lokalitě stejně jako na značné části ČR na relativně
nepříznivé úrovni 7 až 8 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel. Imisní podíl
řešeného záměru se však pohybuje na úrovni desetin pikogramů a stávající riziko významně
nezmění. Podíl připadající na vrub záměru se pohybuje na úrovni setin případu na milion
celoživotně exponovaných. Takovéto koncentrace benzo(a)pyrenu lze z hlediska vlivu na
veřejné zdraví označit za nevýznamné.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší
modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze předpokládat, že
v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného záměru k zvýšení rizika
akutních či chronických zdravotních účinků. Hodnocené imisní podíly záměru v dobývacím
prostoru budou nahrazeny obdobnými imisními příspěvky z těžby stávající.
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Vliv změny hlukové zátěže
Při posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie zpracovaná
Ing. Janou Barillovou v listopadu 2013. Cílem hlukové studie je zhodnotit akustickou situaci
v současnosti a po realizaci záměru a prokázat, zda jsou či budou u blízké chráněné zástavby
překročeny nejvýše přípustné hladiny hluku. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné
zdraví jsou výsledné hodnoty posouzeny z hlediska vlivu na veřejné zdraví.
Za dotčené obyvatelstvo lze považovat obyvatele převážně rodinných domů v přilehlých
částech obcí Mezice, Náklo, Lhota nad Moravou a Unčovice. Lze odhadnout, že se jedná o
zhruba 300 exponovaných obyvatel.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že denní hladiny akustického tlaku A se pohybují
v nulové variantě v rozmezí 45,0 až 56,6 dB. V aktivních variantách zůstane nejvyšší hladina
na úrovni nejvyšší hladiny nulové varianty (56,6 dB). V noční době nebudou hlukové hladiny
provozem záměru změněny.
Uvedené hlukové hladiny jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví spojeny nejvýše s pocity
obtěžování. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly prokázány vážné zdravotní
účinky projevující se na kardiovaskulárním systému exponovaných obyvatel, se v řešené
lokalitě v nulové ani v aktivních variantách nepředpokládají.
Za účelem zhodnocení obtěžování obyvatel hlukem byly výsledné ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z hlukové studie přepočítány na hlukový deskriptor Ldn(day-night level) pro
nějž byly odvozeny vztahy mezi expozicí a mírou obtěžování. Z uvedených výpočtů vyplývá,
že podíl osob v okolní dotčené zástavbě vnímajících těžbu v posuzovaném dobývacím
prostoru jako obtěžující se dle teoretického výpočtu prakticky nezmění (změny počtu
obtěžovaných osob se pohybují v rozmezí -3 až +1 osoba).
Je však třeba si uvědomit, že výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou
hlukem je vhodné provádět při hodnocení hluku v lokalitách s vyšší hustotou obyvatel, tam,
kde je exponováno řádově tisíce obyvatel. Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných
hlukem pro nulovou a aktivní varianty je tudíž potřeba pohlížet pouze jako na orientační a
nelze jim přičítat vážnější význam.
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná
o subjektivní vnímání. Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku
uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam (je-li např. zaměstnancem
uvedeného zařízení). Účinek hluku je dále variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně,
sociálně, emocionálně atp.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Těžba štěrkopísků
v navrhovaném DP Náklo I“ označit za přijatelný.
Jak vyplývá z průběhu hodnocení vlivů na veřejné zdraví, ani nerealizace záměru by
nepřinesla významné zlepšení kvality životního prostředí v území, protože podíly a příspěvky
na stávající hlukové a imisní situaci jsou velmi nízké.
Sociálně ekonomické vlivy
Vlivem realizace záměru nelze předpokládat měřitelný nárůst nebo úbytek počtu obyvatel
v dotčených lokalitách.
Přímým vlivem záměru je zachování stávajících pracovních míst.
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Nepřímým vlivem je posílení návazných služeb a zachování portfolia potenciálních
zákazníků včetně posílení konkurenčního prostředí v tomto segmentu trhu, z čehož budou
profitovat i místní stavební firmy a jejich zákazníci.
Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako mírně pozitivní.
Vlivy na rekreační využití území
V zájmové lokalitě ani v širším okolí nejsou žádná zařízení ani plochy umožňující
rekreační využívání aktivním způsobem. Pasivně lze zájmové území využívat prakticky pouze
k procházkám po okraji agrocenóz.
Vyvolaná doprava nijak neomezí rekreační funkce v území, vzhledem k tomu, že ihned po
výjezdu z pískovny se stávající účelovou komunikací napojí na síť nadřazených veřejných
komunikací.
Po sanaci a rekultivaci území, která bude dokončena přibližně po 3-5 letech po skončení
těžby v dané etapě, bude možno vzniklou vodní plochu využívat i k rekreaci. Pro rekreaci
obyvatel (slunění, koupání) bude vyčleněna malá plocha části travnaté pláže u některého nově
vzniklého jezera. Nepředpokládá se intenzivní využívání vodní plochy těžebních jezer,
vzhledem k tomu, že region poskytuje obdobných nabídek více, a že s ohledem na lokalizaci
v CHOPAV je nutno zajistit možnost vodohospodářského využívání vodní plochy. Výhodou
je, že první těžební jezero bude moci být využíváno oproti původním předpokladům podstatně
dříve.
Vlivy na rekreační využití lze hodnotit jako neutrální až mírně pozitivní.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Samotná realizace záměru nevyvolá potřebu změn na veřejné dopravní infrastruktuře
v lokalitě ani v jejím širším okolí, využívána bude stávající síť veřejných komunikací. Ani při
realizaci záměru nedojde ke změně intenzit dopravy na veřejných komunikacích – zůstane
zachován stávající objem těžby.
Souhrnně lze vlivy spojené se změnou dopravní obslužností hodnotit jako nevýznamné.
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů jsou souhrnně hodnoceny
jako nevýznamné, stálé, vratné.
2. VLIVY NA OVZDUŠÍ
Změny v čistotě ovzduší
Jak již bylo výše konstatováno, byla pro posouzení vlivů záměru aktualizována rozptylová
studie. Tato studie vyčísluje podíl, jaký má řešený záměr na stávající imisní situaci, neboť ke
sledovatelným změnám v imisní zátěži území po realizaci záměru nedojde.
Výpočet denní a roční koncentrace částic PM10
Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax
(maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota
představuje nejnepříznivější stav, který může v hodnocené lokalitě nastat. Vypočtená
průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při provozu
posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle
konkrétní větrné růžice.
- 83 -

GET s. r. o.

ČÁST D

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I

Při provozu I. etapy záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude, v roce
2015 na hodnoceném území 4 000 x 4 000 m, příspěvek maximální denní koncentrace imisí
částic PM10 v rozmezí 2,431 až 32,701 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,003
až 0,830 µg.m-3, viz příloha - vykreslená maximální denní a průměrná roční imisní
koncentrace.
V místech konkrétní obytné zástavby obcí Unčovice, Mezice, Náklo a Příkazy budou
příspěvky:
Tabulka č. 23 Vypočtené koncentrace PM10

Body obytné zástavby
1 - Unčovice č.p. 114
2 - Unčovice č.p. 79
3 - Mezice č.p. 16
4 - Náklo č.p. 141
5 - Příkazy č.p. 234

Maximální denní
koncentrace
částic PM10
µg.m-3
5,989
8,079
8,529
6,471
3,264

Průměrná roční
koncentrace
částic PM10
µg.m-3
0,012
0,021
0,032
0,031
0,011

Tabulka č. 24Vypočtené koncentrace PM2,5

Body obytné zástavby
1 - Unčovice č.p. 114
2 - Unčovice č.p. 79
3 - Mezice č.p. 16
4 - Náklo č.p. 141
5 - Příkazy č.p. 234

Průměrná roční
koncentrace
částic PM2,5
µg.m-3
0,003 3
0,004 8
0,005 1
0,003 5
0,001 3

Tabulka č. 25 Vypočtené koncentrace NO2

Body obytné zástavby
1 - Unčovice č.p. 114
2 - Unčovice č.p. 79
3 - Mezice č.p. 16
4 - Náklo č.p. 141
5 - Příkazy č.p. 234

Maximální hodinová
koncentrace NO2
µg.m-3
0,119
0,178
0,124
0,060
0,033
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Tabulka č. 26 Vypočtené koncentrace benzenu

Body obytné zástavby
1 - Unčovice č.p. 114
2 - Unčovice č.p. 79
3 - Mezice č.p. 16
4 - Náklo č.p. 141
5 - Příkazy č.p. 234

Průměrná roční
koncentrace
benzenu
µg.m-3
0,000 17
0,000 20
0,000 17
0,000 08
0,000 03

Tabulka č. 27 Vypočtené koncentrace benzo(a)pyrenu

Body obytné zástavby
1 - Unčovice č.p. 114
2 - Unčovice č.p. 79
3 - Mezice č.p. 16
4 - Náklo č.p. 141
5 - Příkazy č.p. 234

Průměrná roční
koncentrace
benzo(a)pyrenu
ng.m-3
0,000 18
0,000 22
0,000 17
0,000 06
0,000 03

V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
příspěvku imisní zátěže posuzované lokality při provozu I. etapy záměru s imisním pozadím a
imisními limity.
Tabulka č. 28 Vypočtené maximální škodlivin v území

Částice PM10 - maximální denní koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
32,701
50
65,40
100
Částice PM10 - průměrná roční koncentrace
Imisní pozadí
Vypočtená hodnota Imisní limit
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,830
40
2,08
29
Částice PM2,5 - průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,076 9
25
0,31
21
Oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinová koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,483
200
0,24
80
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Oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,016 2
40
0,04
20
Benzen - průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,000 98
5
0,02
1,5
Benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota Imisní limit
Imisní pozadí
% limitu
ng/m3
ng/m3
ng/m3
0,000 744
1
0,07
0,9

% pozadí
0,08
% pozadí
0,07
% pozadí
0,08

Hodnocení výsledků
Vznikem nového dobývacího prostoru se neočekává znatelná změna imisních koncentrací
znečišťujících látek, jelikož nedojde ke zvýšení intenzity dopravy a zvýšené četnosti
manipulace s pískem, pouze k jejímu přemístění do nové lokality. Stávající kapacita třídící
linky se nezmění, navíc se jedná o mokrou těžbu s minimálním uvolňováním emisí.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv provozu I. etapy záměru „Těžba
v nově navrhovaném DP Náklo I“, při provozu v roce 2015, na okolí z pohledu ochrany
zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude příspěvek
imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (4 000 x 4 000 m).
Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální
koncentrace (rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění,
která mohou v hodnocené lokalitě nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní
stavy u krátkodobých koncentrací, které nastávají za běžných meteorologických podmínek
v průběhu roku. Maximální imisní koncentrace vznikají především při první třídě stability
ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s.
Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a je
prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší. U průměrné roční koncentrace imisí
představují vypočtené hodnoty reálný příspěvek imisních koncentrací v konkrétních místech
hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné větrné růžice.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že provozu I. etapy záměru „Těžba v nově
navrhovaném DP Náklo I“, budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (skrývka,
úpravna štěrkopísku a příslušná silniční doprava) následující:
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený příspěvek imisní koncentrace v roce 2015 při provozu I. etapy
záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude v hodnocené lokalitě ve výši:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 32,701 µg/m3
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 0,830 µg/m3
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 0,076 9 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,483 µg/m3
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-

oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,016 2 µg/m3
benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 98 µg/m3
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 744 ng/m3

Imisní koncentrace v obytné zástavbě
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obcí Unčovice, Mezice, Náklo a Příkazy
pro rok 2015 je určen na základě stávajícího imisního zatížení a odborného odhadu (výsledky
imisního měření roku 1997 až 2012 a oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - vrstvy
GIS, pětileté průměry 2007 - 2011) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných
lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí v roce 2015:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 100 µg/m3
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 29 µg/m3
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 21 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 80 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 20 µg/m3
benzen – průměrná roční koncentrace 1,5 µg/m3
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,9 ng/m3

Imisní koncentrace v obytné zástavbě obce Unčovice
Nejvyšší vypočtený příspěvek imisní koncentrace v roce 2015 při provozu I. etapy záměru
„Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude v místě obytné zástavby - Unčovice č.p. 79:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 8,079 µg/m3, to je 8,08 % imisního
pozadí
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 0,021 µg/m3, to je 0,07 % imisního
pozadí
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 0,004 8 µg/m3, to je 0,02 % imisního
pozadí
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,178 µg/m3, to je 0,22 %
imisního pozadí
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,004 2 µg/m3, to je 0,02 %
imisního pozadí
benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 20 µg/m3, to je 0,01 % imisního
pozadí
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 22 ng/m3, to je 0,02 %
imisního pozadí

Imisní limity pro částice PM10 – průměrná roční koncentrace, částice PM2,5, oxid
dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity a povolený
počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v místě
obytné zástavby budou splněny.
Imisní limit pro částice PM10 – denní koncentrace je již dnes překročen. Imisní příspěvek
při provozu I. etapy záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ pro částice PM10 –
denní koncentrace, v místě v místě obytné zástavby - Unčovice č.p. 79, bude 16,16 %
imisního limitu a 8,08 % imisního pozadí roku 2015. Imisní znečištění pro částice PM10
nepochází jen z hodnoceného záměru, ale významný vliv má průmyslová výroba Olomoucka,
celková silniční doprava a dále lokální topeniště na pevná paliva.
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Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že provoz I. etapy záměru „Těžba v nově
navrhovaném DP Náklo I“ bude mít malý vliv na imisní situaci v lokalitě obce Unčovice.
Imisní koncentrace v obytné zástavbě obce Mezice
Vypočtený příspěvek imisní koncentrace v roce 2015 při provozu I. etapy záměru „Těžba
v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude v místě obytné zástavby - Mezice č.p. 16:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 8,529 µg/m3, to je 8,53 % imisního
pozadí
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 0,032 µg/m3, to je 0,11 % imisního
pozadí
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 0,005 1 µg/m3, to je 0,02 % imisního
pozadí
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,124 µg/m3, to je 0,16 %
imisního pozadí
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,003 3 µg/m3, to je 0,02 %
imisního pozadí
benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 17 µg/m3, to je 0,01 % imisního
pozadí
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 17 ng/m3, to je 0,02 %
imisního pozadí

Tím budou splněny imisní limity pro částice PM10 – průměrná roční koncentrace, částice
PM2,5, oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity
a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v místě obytné zástavby.
Imisní limit pro částice PM10 – průměrná denní koncentrace - je již dnes překročen.
Imisní příspěvek při provozu I. etapy záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ pro
částice PM10 – denní koncentrace, v místě v místě obytné zástavby - Mezice č.p. 16, bude
17,06 % imisního limitu a 8,53 % imisního pozadí roku 2015. Imisní znečištění pro částice
PM10 nepochází jen z hodnoceného záměru, ale významný vliv má průmyslová výroba
Olomoucka, celková silniční doprava a dále lokální topeniště na pevná paliva.
Imisní koncentrace v obytné zástavbě obce Náklo
Vypočtený příspěvek imisní koncentrace v roce 2015 při provozu I. etapy záměru „Těžba
v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude v místě obytné zástavby - Náklo č.p. 141:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 6,471 µg/m3, to je 6,47 % imisního
pozadí
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 0,031 µg/m3, to je 0,11 % imisního
pozadí
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 0,003 5 µg/m3, to je 0,02 % imisního
pozadí
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,060 µg/m3, to je 0,08 %
imisního pozadí
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,0012 µg/m3, to je 0,01 %
imisního pozadí
benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 08 µg/m3, to je 0,01 % imisního
pozadí
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-

benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 06 ng/m3, to je 0,01 %
imisního pozadí

Tím budou splněny imisní limity pro částice PM10 – průměrná roční koncentrace, částice
PM2,5, oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity
a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v místě obytné zástavby.
Imisní limit pro částice PM10 – průměrná denní koncentrace je již dnes překročen. Imisní
příspěvek při provozu I. etapy záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ pro částice
PM10 – denní koncentrace, v místě v místě obytné zástavby - Náklo č.p. 141, bude 12,94 %
imisního limitu a 6,47 % imisního pozadí roku 2015. Imisní znečištění pro částice PM10
nepochází jen z hodnoceného záměru, ale významný vliv má průmyslová výroba Olomoucka,
celková silniční doprava a dále lokální topeniště na pevná paliva.
Imisní koncentrace v obytné zástavbě obce Příkazy
Vypočtený příspěvek imisní koncentrace v roce 2015 při provozu I. etapy záměru „Těžba
v nově navrhovaném DP Náklo I“ bude v místě obytné zástavby - Příkazy č.p. 234:
-

částice PM10 – maximální denní koncentrace 3,264 µg/m3, to je 3,26 % imisního
pozadí
částice PM10 – průměrná roční koncentrace 0,011 µg/m3, to je 0,04 % imisního
pozadí
částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace 0,001 3 µg/m3, to je 0,01 % imisního
pozadí
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,033 µg/m3, to je 0,04 %
imisního pozadí
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,000 6 µg/m3, to je 0,003 %
imisního pozadí
benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 03 µg/m3, to je 0,002 % imisního
pozadí
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 03 ng/m3, to je 0,003 %
imisního pozadí

Tím budou splněny imisní limity pro částice PM10 – průměrná roční koncentrace, částice
PM2,5, oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity
a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v místě obytné zástavby.
Imisní limit pro částice PM10 – průměrná denní koncentrace - je již dnes překročen.
Imisní příspěvek při provozu I. etapy záměru „Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I“ pro
částice PM10 – denní koncentrace, v místě v místě obytné zástavby - Příkazy č.p. 234, bude
6,53 % imisního limitu a 3,26 % imisního pozadí roku 2015. Imisní znečištění pro částice
PM10 nepochází jen z hodnoceného záměru, ale významný vliv má průmyslová výroba
Olomoucka, celková silniční doprava a dále lokální topeniště na pevná paliva.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že provoz I. etapy záměru „Těžba v nově
navrhovaném DP Náklo I“ bude mít malý vliv na imisní situaci v lokalitě obce Příkazy.
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Je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydání povolení orgánu ochrany
ovzduší podle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Vliv je z hlediska velikosti i celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu
Plochy se skrytou ornicí nebudou plošně rozsáhlé, skrývky budou postupné, k ovlivnění
mikroklimatu vlivem existence dlouhodobě odkryté zeminy bez vegetačního krytu tedy
nedojde.
Těžba bude probíhat pod hladinou podzemní vody. Po těžbě tedy bude v ploše záměru
těžební jezero s volnou hladinou vody. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vody (vysoká
teplotní kapacita a nízká tepelná vodivost) dojde k určitému zvýšení teplotní stálosti v okolí
vodních ploch, a tím i ke snížení výrazných výkyvů teploty vzduchu. Druhým vlivem
souvisejícím s vytvořením vodních ploch bude zvýšení vlhkosti vzduchu v jejich blízkém
okolí. Území však není tak plošně rozsáhlé, aby se tyto vlivy uplatnily v širším okolí záměru,
předpokládají se dopady na vlhkost a teplotu v blízkém okolí těžební plochy do vzdálenosti
řádově první stovky metrů. Uvedené změny nepředstavují výrazný dopad na okolní
ekosystémy ani na obyvatelstvo. Vliv lze charakterizovat jako nevýznamný.
Vlivy na ovzduší a klima jsou souhrnně hodnoceny jako malé až nevýznamné.

3. VLIVY

NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUÁLNÍ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY

Hlavním potencionálně nepříznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací záměru je
vliv hluku. Pro posouzení vlivu na akustickou situaci byla zpracována akustická studie
(Barillová, 2013). Kompletní grafická i numerická prezentace výsledků výpočtu pro celé
zájmové území je uvedena v hlukové studii.
Z rozboru provedeného v hlukové studii je zřejmé, že akustický vliv dopravy vyvolané
realizací záměru je v navrhované variantě nulový. Doprava související s provozem těžebny
nezpůsobí významné zvýšení hladiny akustického tlaku A pro hluk z dopravy nikde
v chráněném venkovním prostoru ani v chráněném venkovním prostoru staveb. Nárůst
hladiny hluku v okolí komunikací nenastane.
Tabulka č. 29 Vypočtené hodnoty LAeq z dopravy na veřejných komunikacích – rok 2015

Číslo
RB

1

2
3
4

Výška
RB nad
terénem
[m]

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]
den - LAeq,16h

noc - LAeq,8h

Nulová varianta a Aktivní
varianta

Nulová varianta a Aktivní
varianta

2,0

48,0

41,2

5,0

48,0

41,2

2,0

36,7

29,4

5,0

37,9

30,8

2,0

46,0

39,2

2,0

36,9

29,4

5,0

38,0

30,7
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Číslo
RB

5

6

7

8

9

10

Výška
RB nad
terénem
[m]

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]
den - LAeq,16h

noc - LAeq,8h

Nulová varianta a Aktivní
varianta

Nulová varianta a Aktivní
varianta

2,0

48,9

40,8

5,0

49,0

40,9

2,0

52,1

44,2

5,0

52,1

44,2

2,0

46,5

38,5

5,0

46,6

38,7

3,0

54,0

47,1

5,0

54,0

47,1

2,0

55,0

48,1

5,0

55,0

48,1

2,0

56,3

49,2

5,0

56,3

49,2

Tabulka č. 30 Vypočtené hodnoty LAeq – celková hluková situace všech liniových a stacionárních zdrojů
– 2015
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]

Číslo
RB

1

2
3
4

5

6
7

Výška
RB nad
terénem
[m]

den

Nulová
varianta

Aktivní
varianta

Změna
v dB

Aktivní
varianta

Změna
v dB

Aktivní
varianta

Změna
v dB

s těžbou
ve střední
části DP

oproti
nulové
variantě

s těžbou
v jižní
části DP

oproti
nulové
variantě

s těžbou
v severní
části DP

oproti
nulové
variantě

2,0

51,2

50,5

-0,7

50,7

-0,5

50,2

-1,0

5,0

51,2

50,5

-0,7

50,7

-0,5

50,4

-0,8

2,0

45,0

43,9

-1,1

46,3

+ 1,3

42,9

-2,1

5,0

45,2

44,1

-1,1

46,4

+ 1,2

43,2

-2,0

2,0

48,1

47,7

-0,4

48,7

+ 0,6

47,3

-0,8

2,0

45,7

44,3

-1,4

47,1

+ 1,4

43,3

-2,4

5,0

45,9

44,6

-1,3

47,2

+ 1,3

43,6

-2,3

2,0

52,5

50,5

-2,0

52,6

+ 0,1

50,1

-2,4

5,0

52,5

50,6

-1,9

52,6

+ 0,1

50,2

-2,3

2,0

52,9

53,1

+ 0,2

52,9

0

54,1

+ 1,2

5,0

52,9

53,1

+ 0,2

52,9

0

54,1

+ 1,2

2,0

48,1

48,4

+ 0,3

48,1

0

50,6

+ 2,5
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]

Číslo
RB

8

9

10

Výška
RB nad
terénem
[m]

den

Nulová
varianta

Aktivní
varianta

Změna
v dB

Aktivní
varianta

Změna
v dB

Aktivní
varianta

Změna
v dB

s těžbou
ve střední
části DP

oproti
nulové
variantě

s těžbou
v jižní
části DP

oproti
nulové
variantě

s těžbou
v severní
části DP

oproti
nulové
variantě

5,0

48,5

48,8

+ 0,3

48,5

0

50,9

+ 2,4

3,0

55,3

55,2

-0,1

55,2

-0,1

55,2

-0,1

5,0

55,6

55,5

-0,1

55,5

-0,1

55,5

-0,1

2,0

55,7

55,7

0

55,7

0

55,7

0

5,0

56,0

56,0

0

56,0

0

56,0

0

2,0

56,5

56,5

0

56,5

0

56,5

0

5,0

56,6

56,6

0

56,6

0

56,6

0

V předchozí tabulce jsou informativně uvedeny celkové ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A, tj. v modelu je spojen vliv dopravy na veřejných komunikacích i vliv stacionárních
zdrojů hluku včetně dopravy na účelových komunikacích tzn. vlastní těžby. Nevztahují se na
ně dle platné legislativy hygienické limity. Tyto hodnoty jsou rozhodující pouze pro
zpracování samostatné přílohy Dokumentace – posouzení vlivu na veřejné zdraví.
Jak již bylo zmíněno, těžba v DP Náklo I bude probíhat od JZ části severněji umístěné
těžební plochy, tudíž zhruba od středu dobývacího prostoru. S postupem těžby se bude hluk
ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě situované jižně a severně od DP zvyšovat, popř.
snižovat pozvolna, i když výpočty v tab. 10 jsou skokové (jedná se tudíž o hraniční hodnoty).
V současné době je těžbou nejzatíženější obec Mezice (RB č. 1), v průběhu těžby jižní
části DP Náklo I to bude obec Náklo (zástavba je charakterizována RB č. 2 – 5) a v průběhu
těžby severní části DP Náklo I to bude obec Lhota nad Moravou (zástavba je
charakterizována RB č. 6 a 7). Změny v obci Unčovice se nepředpokládají.
Za těchto podmínek je vliv hluku v obou variantách hodnocen jako nevýznamný.
Závěr hlukové studie
Z výsledků výpočtů uvedených v hlukové studii a v předchozích tabulkách je patrné, že:
-

-

Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – těžby v DP Náklo I v
navrhované variantě - na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru
okolních hlukově chráněných objektů (stávající i výhledové obytné zástavby)
situovaných v blízkosti místa těžby i v blízkosti expediční komunikace nepřekročí
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit
LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Dle provedených výsledků výpočtů bude přípustné souběžné dotěžování DP Mezice
popř. DP Náklo - rozšíření se začátkem těžby v DP Náklo I, ale za podmínky, že
- 92 -

GET s. r. o.

ČÁST D

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I

-

celková maximální denní expedice zůstane zachována.
Při kumulativním působení posuzovaného záměru v navrhované variantě a
dalších navrhovaných těžeb v zájmové lokalitě také nebude překročen na hranici
nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních hlukově chráněných objektů
(stávající i výhledové obytné zástavby) situovaných v blízkosti místa těžby i
v blízkosti expediční komunikace hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A pro denní dobu (limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínkou těžby dobývacího prostoru Náklo I v navrhované variantě je dokončení
odhlučnění strojního zařízení – těžebních plovoucích bagrů, které je v současné době
realizováno. V době prováděné těžby je nutné provádět autorizované nebo akreditované
měření hluku, které prokáže plnění hygienických limitů ve smyslu platné legislativy.
V případě překročení hygienických limitů bude sjednána okamžitá náprava, resp. bude
případně přistoupeno k dalším protihlukovým opatřením, která zajistí plnění hygienických
limitů.
Další podmínkou je zachování maximální denní expedice i v případě souběhu ukončování
těžby na stávajícím DP Mezice a skrýváním plochy nového DP Náklo I,a provádění těžby i
nadále pouze v denní době.
Zhodnocení dopravy na veřejných komunikacích
V posuzované 1. variantě záměru se navazující doprava nenavýší. Tudíž změny
v ekvivalentní hladině akustického tlaku z dopravy na veřejných komunikacích budou nulové.
Posuzovaný záměr – Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I - je z hlediska
hlukové zátěže akceptovatelný při zohlednění všech podmínek těžby.
Vibrace
K rozpojování horniny nebudou používány primární ani sekundární odstřely.
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Vibrace
budou působit pouze na obsluhu pracovních strojů úpravny mimo jakýkoliv dosah k obytné
zástavbě a budou řešeny společně s ostatními negativními vlivy, tj. hlavně hlukem,
používáním ochranných pracovních pomůcek v rámci dodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti práce.
Otřesy vyvolané pojezdy těžkých nákladních automobilů působí na krátkou vzdálenost,
reálně pouze několik metrů. Dopravní trasa po účelové komunikaci vede mimo obytnou
zástavbu. Dopravní trasy po veřejných komunikacích povedou převážně po komunikacích I. a
II. třídy.
Vliv vibrací na veřejné zdraví i hmotný majetek je hodnocen jako nevýznamný.
Fyzikální vlivy jsou souhrnně hodnoceny jako dočasné, nevýznamné.
4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Pro posouzení tohoto vlivu bylo vypracováno Hydrogeologické posouzení otvírky a těžby
ložiska štěrkopísků (Koppová, 2012) – viz příloha této dokumentace. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jeden z relativně významných vlivů realizace záměru, je v této části dokumentace
odkázáno na danou přílohu, a na tomto místě je uváděn pouze závěr předmětného
hydrogeologického posouzení.
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Hydrogeologické posouzení bylo zpracováno komplexně pro celý DP s tím, že pro
stanovení maximálních možných negativních vlivů bylo počítáno, jako by byla v celé ploše
DP otevřena souvislá hladina podzemní vody. Přes tento předpoklad nejsou shledány závažné
vlivy záměru na hladinu stav povrchových a podzemních vod ani proudění povodňových vod.
V území bude oproti původnímu předpokladu těžena plocha 3 samostatných jezer, v I.
etapě celkem cca 42 ha. Postupná těžba s realizací monitoringu stavu povrchových a
podzemních vod dává možnost včas zachytit jakékoliv změny a učinit potřebná opatření,
v případě nutnosti těžbu i zastavit.
Výsledný vliv předloženého záměru je tedy nižší, než předpokládá hydrogeologické
posouzení. K tomuto faktu vydala dne 19.2.2014 stanovisko zpracovatelka HG posouzení,
které je k dokumentaci (k HG studii přiloženo) Z porovnání ploch těžby a nárůstu hladiny
podzemní vody při modelování jednotlivých variant těžby vyplývá, že závislost není lineární,
u větších loch těžby není již vzestup hladiny podzemní vody tak vysoký. Prokazatelně lze
tedy očekávat pro plochu těžby 68,8 ha (z toho těžební jezera 41,43 ha), která je navržená v
platné dokumentaci a která bude nižší o desítky hektarů, ve srovnání s původně uvažovanou
plochou 121 ha, ještě menší ovlivnění hladin podzemní vody, v řádu vyšších jednotek cm.

Obrázek č. 20: Zákres území ve vodohospodářské mapě
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Závěr:
Vlivy na vody se očekávají co do rozsahu lokální, ve srovnání se současným stavem
nevratné, průběžně se nepatrně měnící s postupem těžby, po ukončení hornické činnosti
v lokalitě ustálené. Významné negativní vlivy na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo
podzemních vod se neočekávají, změnou bude vznik tří samostatných volných hladin
těžebních jezer (v I. etapě 2 jezer).
Při realizaci záměru se neočekávají významné negativní dopady na režim podzemních
vod ve studnách blízkých sídel, ani negativní vlivy v severní části DP Náklo I v blízkosti
okraje EVL a PO Litovelské Pomoraví. Jak vyplývá z hydrogeologické studie, v této části
území budou vlivy realizace záměru spíše příznivé.
Záměr nebude mít negativní vliv na vodoteče v území. Na základě konkrétního umístění
valů se zeminami a skrývkami bude aktualizována hydrogeologická studie.
Za předpokladu dodržování běžné provozní kázně se nepředpokládá ani negativní
ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod.
Vliv na průběh povodní
Vlivy z hlediska proudění případných povodňových vod budou zanedbatelné. Jezera
budou sloužit jako retenční prostory, v nichž se může zachytit část proudící vody. Jezera
nebudou ohrázována, takže nehrozí prolomení hrází. Podmínkou je situování deponií skrývek
a zemin tak, aby nemohlo dojít k negativnímu usměrnění proudících vod.
Vlivy na vody jsou souhrnně hodnoceny jako nevýznamné.

5. VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
Celková plocha navrhovaného DP Náklo I má rozlohu přibližně 176 ha, z toho I. etapa cca
68,8 ha. Pozemky jsou až na výjimky zařazeny v orné půdě. Celkově je v I. etapě navrhováno
k odnětí 42,45 ha půdy, z toho 64,5% je tvořeno půdami II. třídy ochrany, zbytek III. a IV.
třídou ochrany.
U těžených ploch v první etapě (tj. výhledová plocha těžebních jezer včetně nejbližšího
odnímaného okolí) představuje zábor ZPF u I. jezera 21,9 ha a u 2. jezera 20,6 ha, z toho 41,4
resp. 79,6 % tvoří půdy II. třídy ochrany.
Plochy zařazené v PUPFL představují cca 1,2 ha v 1. etapě těžby, ve 2. etapě se zábor
PUPFL nepředpokládá.
Předpokládá se, že více než 90% těchto půd zůstane po skončení těžby vodní plochou.
Zbývající část může být převedena do trvalých travních porostů (břehová linie budoucích
vodních ploch).
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Kromě uvedených ploch bude zapotřebí dočasné odnětí cca 5 ha půd pro uložení
kulturních vrstev zemin a skrývek, předpoklad na 5-10 let. Poté budou tyto plochy uvolněny a
zeminy a skrývky budou využívány pro průběžnou rekultivaci.
Dále bude v rámci sanace a rekultivace převedena část netěžených ploch DP Náklo I
z orné půdy na trvalý travní porost (cca 19 ha, v I. etapě cca 14 ha - zůstane v ZPF) a na
PUPFL (cca 14 ha v I. etapě až 10 ha je nutno odejmout pro výsadbu dřevin - předpokládá se
trvalé odnětí ze ZPF).
V dostatečném předstihu před započetím skrývkových prací bude zažádáno o souhlas
s odnětím půdy ze ZPF. Odnětí bude u ploch určených k rekultivaci na vodní plochu trvalé, u
zbytku dočasné. Odnímání ze ZPF bude po etapách dle postupu těžby.
Vzhledem k velikosti záboru plochy ZPF je vliv v době trvání záměru hodnocen z hlediska
velikosti jako významně nepříznivý. Negativní význam tohoto vlivu však snižuje fakt, že
území s nenavrácenou půdou bude hydricky rekultivováno a dojde tak k posílení biologické
rozmanitosti a ekologické stability prostředí a k navýšení retenčního objemu pro ochranu před
povodněmi, že v okolí záměru se méně kvalitní půdy, na nichž by bylo možno v těžbě
pokračovat, nevyskytují.
Jak již bylo uvedeno výše, ZÚR Olomouckého kraje upřednostňuje sice těžbu ložisek na
půdách s nižším stupněm ochrany, avšak v dotčeném území se taková ložiska nevyskytují.
Současně je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o dlouhodobě těžené výhradní ložisko, které
je z hlediska exploatace území upřednostněno před roztěžováním nových lokalit a které má
dostupné veškeré zázemí. Tyto faktory dávají předpoklad, že se jedná o řešení výhodné,
redukující negativní vlivy na možné minimum.
Vliv je na základě uvedených faktorů hodnocen z hlediska celkové významnosti jako
trvalý, významný, avšak únosný.
PUPFL
Bude dotčen v malém rozsahu. V I. etapě se jedná o malou enklávu lesního pozemku
383/4 v k.ú. Náklo, v severovýchodní části nejsevernějšího z jezer s plochou 2175 m2.
Porosty v tomto území budou nahrazeny výsadbou na břehu jezera, a to ještě před zahájením
těžby. Jedná se o dočasný vliv nevýznamný negativní vliv, poměrně jednoduše
kompenzovatelný.
Tento vliv bude zcela kompenzován v rámci sanace a rekultivace, kdy se počítá
s výsadbou dřevin a převodem plochy do PUPFL v okolí těžebních jezer (až 14 ha, z toho v I.
etapě DP Náklo I cca 10 ha)
Vlivy na čistotu půd
Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd.
Použitá technologie těžby a úpravy těžené suroviny nepředstavuje zvýšené nebezpečí
znečištění půdy.
Za předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se
provozu strojového parku a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku
ropných látek), záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci půd nebo jiných zemin.
Vliv na kvalitu půd je z hlediska velikosti i celkové významnosti hodnocen jako
nevýznamný.
Vlivy na půdu v území jako celek jsou charakterizovány jako významné, lokální, nevratné,
co do frekvence opakující se po jednotlivých časových úsecích odpovídajících rychlosti
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postupu těžby. Vzhledem k situování ložiska není možno volit jiný náhradní postup, který by
byl k půdě šetrnější, je však možno zmírnit dopady na ZPF důsledným využitím kulturních
vrstev zemin pro zúrodnění půd v území.
Z terénních průzkumů vyplývá, že vysoká přirozená úrodnost dotčených půd je snížena
zhoršeným vodním režimem pozemků v důsledku vysýchavého písčitého podloží, což se
projevuje zejména v období sucha. Ostatní negativní vlivy jsou minimální, neboť realizací
záměru nedojde k narušení organizace ZPF, narušení sítě polních cest, investic do půdy a
nebudou vznikat zbytkové plochy. Záměr si nenárokuje další trvalé zábory ZPF např. pro
dopravu a úpravnu, neboť budou využívána stávající zařízení a komunikace. Předpokládá se,
že bude nutné dočasné odnětí pro uložení skrývek a zemin v blízkosti těžebních jezer.

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Těžba v navrhované lokalitě bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné zdroje, což
vyplývá z povahy těžební činnosti.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
ložisko vytěžit úplně se zohledněním možných střetů.
Vliv na horninové prostředí z hlediska velikosti i celkové významnosti je hodnocen jako
nevýznamný. Jiná ložiska nerostných surovin nebudou realizací záměru ovlivněna.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou souhrnně hodnoceny jako
nevýznamné.

7. VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY
Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Pro zjištění vlivu na faunu, flóru a ekosystémy byl aktuálně zpracován zoologický a
botanický průzkum a hodnocení vlivů na EVL/PO Litovelské Pomoraví (viz přílohy
oznámení).
Podle provedených průzkumů a hodnocení, které budou aktualizovány i pro lokalitu
předmětného záměru, může být negativně ovlivněn pouze jeden druh zvláště chráněných
živočichů – bobr evropský. Ten podle konzultace se zpracovatelem zoologického průzkumu
v současné době osídlil malou část potoka Kobylník, tedy bude realizací záměru dotčen, avšak
nikoliv ve významném rozsahu (v úrovni jedinců, nikoliv celého druhu).
Seznam všech nalezených zvláště chráněných druhů živočichů je uveden v příloze
oznámení. Lze očekávat, že s výjimkou již uvedeného bobra dojde spíše ke zlepšení
podmínek rozvoje živočichů, i když až po ukončení rekultivace minimálně prvního
z navrhovaných těžebních jezer.
V době trvání těžby je vliv na faunu a flóru hodnocen jako nevýznamný nepříznivý,
dočasný.
Po vytěžení vzhledem ke způsobu rekultivace dojde ke vzniku nových přírodě blízkých
biotopů s vodními plochami a litorálním pásmem. Netěžené plochy v DP budou dále z části
převedeny na louky a plochy s výsadbou dřevin. Tento způsob rekultivace jednak vytvoří
vhodné podmínky pro dotčené druhy zvláště chráněných druhů živočichů (zejména
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obojživelníky), ale umožní osídlení i dalšími druhy, které na lokalitě doposud zaznamenávány
nejsou. Z dlouhodobé perspektivy a vzhledem k relativně krátké době těžby lze vliv v celkové
významnosti hodnotit jako nevýznamný.
Likvidace, poškození lesních porostů, likvidace, poškození stromů a porostů dřevin
rostoucích mimo les
Záměrem budou dotčeny liniové porosty podél Roudníku a malá plocha lesních porostů
v jeho blízkosti. Místy se v území vyskytují skupiny dřevin, které budou v rámci záměru
odstraněny. Náhradou budou v břehové linii po skončení těžby průběžně vysazovány skupiny
dřevin podporující přirozenou sukcesi, po dohodě s orgánem ochrany přírody může být
skácený lesní porost v blízkosti Roudníku nahrazen zalesněním jiné vybrané části DP.
Vzhledem k nízké kvalitě mimolesních porostů a navrženému způsobu sanace a
rekultivace, kdy bude vytvořen vhodný biotop s použitím autochtonních druhů dřevin, je vliv
z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
V zájmovém území je navržen nefunkční lokální biokoridor LBK 76 vedený v SV-JZ
směru. Tento biokoridor bude po dobu těžby v území i nadále nefunkční, avšak po vytvoření
nových vodních ploch se funkčnost ÚSES posílí a umožní rozvoj společenstev blízkých
CHKO Litovelské Pomoraví.
Vzhledem k tomu, že dojde k zásahu do ploch plnících požadavek na průchodnost
územím, je z hlediska velikosti vliv hodnocen jako mírně nepříznivý. Z tohoto pohledu je
navrženo založit předem výsadbu skupinové zeleně mimo předpokládané těžené plochy a až
poté rušit stávající zeleň. Vlastní tok Roudníku i Kobylníku bude stejně jako jeho část výše po
toku zaústěn do těžebního jezera a dále napojen na stávající koryto z těžebního jezera
přepadem.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je vliv na ÚSES hodnocen po přeložce
biokoridoru jako nevýznamný, dočasně negativní, po ukončení rekultivace pozitivní.
Na ploše těžby se vyskytuje pouze VKP ze zákona – liniová zeleň a vodní toky, místy
remízky. Zásah do VKP bude shodně klasifikován jako dočasný,mírně nepříznivý, po
ukončení rekultivace vzniknou nové VKP – vodní plochy s doprovodnými porosty.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Ty však musí být na základě požadavku orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu pravidelně likvidovány. Dalšími plochami se zvýšeným
rizikem šíření synantropních a ruderálních druhů bývají prostory s pravidelným pojezdem –
prostor technologického zázemí těžebny, které jsou sávající a nedojde u nich ke změně.
Se záměrem není spojeno riziko zavlečení nových populací ruderálních rostlin,
alergenních plevelů ani obtížných živočichů do okolí. Záměr nepředstavuje ani riziko přenosu
nákaz. Při průběžné péči o plochy dočasných deponií jsou uvedené vlivy nevýznamné.
Vlivy na EVL a PO Litovelské Pomoraví
K potenciálně dotčeným druhům PO Litovelské Pomoraví patří tři druhy ptáků ledňáček říční, lejsek bělokrký a strakapoud prostřední.
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Možné vlivy v souvislosti se záměrem Pokračování těžby v DP Náklo a DP část Mezice
na hodnocené druhy ptáků je možno hodnotit takto:
• dobývací prostor je situován mimo PO Litovelské Pomoraví a těžba nebude mít
negativní vliv na výše uvedené předměty ochrany, pokud bude dodržena minimální
vzdálenost 50 m od dotčeného chráněného území PO Litovelské Pomoraví (viz
zoologické posouzení; R. Kočvara, 2013)
• bude-li zajištěno zachování stávajících objemů těžby, nedojde v důsledku realizace
záměru ke zvýšenému pohybu techniky, a tím k potenciálnímu rušení dotčených
druhů;
• vypouštěné odpadní splaškové vody jsou zaústěné do podzemních bezodtokových
jímek, které se pravidelně vyváží, tudíž lze vyloučit negativní vliv na dotčené druhy
v důsledku zhoršení kvality povrchových vod
• Potenciálně nejvýznamnějším vlivem by mohl být dopad na hladinu podzemních vod
a následné ovlivnění porostů na okraji CHKO Litovelské Pomoraví, což se však
podle zkušeností se stávající těžbou a na základě hydrogeologické studie
nepředpokládá.
Z výše uvedeného vyplývá, že na posuzované druhy fauny nebudou působit žádné
negativní vlivy spojené s realizací předkládaného záměru.
Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany PO Litovelské Pomoraví

Předmět ochrany

Hodnota*

Termín

Popis

Ledňáček říční

0

Lejsek bělokrký

0

nulový vliv

Druh byl zaznamenán na okraji PO
Litovelské Pomoraví mezi obcemi Březová a
Lhota nad Moravou, kde hnízdí relativně početně.
V území dotčeném záměrem se však nevyskytuje
a vliv záměru na populaci lejska je tedy
bezpředmětný.

Strakapoud prostřední

0

nulový vliv

Záměr je situován mimo PO a mimo
potenciální hnízdiště druhu (viz rozvolněné
listnaté lesy). Vliv záměru na populaci druhu je
tedy nulový.

nulový vliv

Ledňáček říční hnízdí na území PO
Litovelské Pomoraví a hnízdění v březích
štěrkovny nebylo zjištěno. V okolí uvažovaného
záměru loví ledňáček běžně potravu. Druh však
není citlivý na rušení hlukem a významný vliv lze
vyloučit.

* 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

Podrobně je hodnocení vlivu záměru na prvky soustavy Natura 2000zařezno v přílohách
dokumentace, na tomto místě je uveden pouze jeho závěr k vyhodnocení nulové a navrhované
varianty:
Nulová varianta představuje zachování stávajícího stavu v místě uvažované těžby.
Stávající stav v místě je reprezentován intenzivním zemědělským využitím ploch. Ojedinělé
lesní výsadby (v severní části uvažovaného DP Náklo I) a linie stromů podél melioračních
kanálů jsou reprezentovány směsí vysazených dřevin (topol kanadský, borovice, smrk, jasan,
babyka) a náletovými druhy (osika, bříza) aj. Z hlediska vymezených předmětů ochrany
soustavy Natura 2000 se nejedná o cenné plochy. Intenzivně hospodářsky využívané
zemědělské plochy pak výskyt a vývoj předmětů ochrany Natura 2000 zcela vylučují. Vhodně
volené rekultivační práce po dotěžení DP tedy potenciálně umožňují zlepšení stavu pro vodní
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a semiakvatické organismy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL a PO Litovelské
Pomoraví.
Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Celé území v oblasti Unčovic, Lhoty nad Moravou a Nákla je roztěženo několika
investory. Kumulativní vlivy se mohou projevit zejména v oblasti dopravy, tedy u hlukové a
imisní zátěže. To bylo zohledněno v hlukové a rozptylové studii dodaného oznámení a těžební
činnost jiných organizací je z hlediska dopravy zahrnuta do imisního pozadí. V uvedené
lokalitě nejsou známy žádné další plánované záměry. Stejně tak nejsou očekávány další
potenciálně kumulativní vlivy v souvislosti s hodnoceným záměrem.
Nejbližší obdobné záměry další, které byly již projednány v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, jsou: Pokračování těžby v DP Náklo a DP Mezice, Těžba ložiska
nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku na lokalitě Unčovice – západ a Dokumentace vlivů na
životní prostředí těžby štěrkopísku v oblasti Unčovice - Náklo. Poslední ze záměrů nebude
provozován, pozemky byly převedeny na jinou společnost. Díky avizovanému zachování
objemu těžeb v lokalitě (navrhovaná var.), lze očekávat, že těžba se bude postupně přesouvat
z jednoho ložiska na další, tedy nedojde ke zhoršení environmentální zátěže nad aktuální stav.
Území je v současné době intenzívně využíváno pro zemědělské účely a význam plochy
pro výše uvedené předměty ochrany PO a EVL Litovelské Pomoraví je tedy bezvýznamný.
Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost PO a EVL Litovelské Pomoraví
Celistvostí u PO/EVL rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost
ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska
zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení
cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své
dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé škále faktorů včetně krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých vlivů.
Záměr Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I je situován mimo PO a EVL
Litovelské Pomoraví. V nejbližším místě je hranice PO/EVL dostatečně vzdálena (více než
300 m), což s významnou rezervou splňuje limity ochranného pásma ZCHÚ, které musí být
zachováno i po rozšíření dobývacích prostorů (viz ochranné pásmo je zde vymezeno na 50 m
od hranice CHKO, EVL a PO).
Spekulativně tak lze za vliv potenciálně ohrožující celistvost PO a EVL Litovelské
Pomoraví uvažovat pouze vliv na hladinu podzemních vod. Vliv na dynamiku a hladinu
spodních vod byl ale hydrologickým hodnocením vyloučen (Koppová 2012). S ohledem na
vymezené předměty ochrany v PO a EVL Litovelské Pomoraví a charakter posuzovaného
záměru, lze proto vliv záměru na celistvost předmětů ochrany Natury 2000 vyloučit.
Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce - komplexně
Záměr s sebou přináší poměrně širokou škálu zásahů do jednotlivých složek ekosystémů,
jak je výše uvedeno. Potenciální negativní vlivy jsou však v maximální možné míře
minimalizovány či kompenzovány pomocí ochranných opatření:
•

Těžba v navrhovaném DP Náklo I se předpokládá 20 let.
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•

Před otvírkou je nutno zajistit přemístění případně se vyskytujícího bobra evropského do
náhradního refugia (pokud bude v době zahájení prací na záměru v dotčeném území
nalezen), což v daném území není problematické.

•

Navržený způsob sanace a rekultivace vytváří podmínky pro rozvoj biodiverzity a pro
osídlení rekultivovaného území zvláště chráněnými druhy živočichů.

•

Rekultivace břehů a dělicích pásů mezi vodními plochami bude provedena s důrazem na
vytvoření porostů dřevin a travin s přirozenou druhovou skladbou a s tvorbou litorálů

•

Navržený způsob těžby a sanace a rekultivace zohledňuje funkci území jako součást
ÚSES se zachováním retenční funkce v případě povodně.

•

Nedojde k ovlivnění zvláště chráněných území, ani k narušení jejího ochranného pásma.
Neočekává se takové negativní ovlivnění hladiny podzemní vody, která by měla vliv na
funkčnost EVL/PO Litovelské Pomoraví.

Při uvažování výše uvedených skutečností je vliv na ekosystémy a jejich složky souhrnně
hodnocen jako nevýznamný.
Vlivy na ekosystémy jsou souhrnně hodnoceny v době těžby jako dočasné, mírně
nepříznivé, po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace jako trvalé, pozitivní.
8. VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ
Vliv na krajinný ráz bude významného, avšak nikoliv zásadního rozsahu. V lokalitě je
již v současné době vytvořena rozsáhlá vodní plocha, jejíž výměra výhledově bude činit až
130 ha. Vodní plochy související se záměrem bude představovat dalších zhruba 42 ha v I.
etapě a 30 ha ve II. etapě, celkem cca 72 ha.
Vliv na reliéf krajiny bude zanedbatelný, neboť terénní sníženina vzniklá po vytěžení
zásob štěrkopísku bude opticky zakryta otevřenou hladinou vody.
Takřka celý prostor nového DP bude realizován do ploch zemědělské půdy. Plocha
pískovny bude v budoucnu po důsledné realizaci rekultivačních prací vytvářet nový
významný krajinný prvek (další vodní plochy). Při realizaci vhodných úprav, vytvoření
litorálu podél břehové linie a realizaci navržené výsadby dřevin bude po ukončení těžby celý
prostor začleněn do navazujícího krajinného systému.
Prostor těžby štěrkopísku se přímo nedotkne prvků ÚSES s výjimkou vyvolání
nutnosti přeložení stávající trasy lokálního biokoridoru, jehož funkce bude naopak po
ukončení rekultivace posílena.
Žádná stávající kulturní ani přírodní dominanta krajiny v území nebude dotčena.
Hledisko krajinného rázu nebude nepříznivě ovlivněno. Krajinný ráz bude pozměněn,
avšak za předpokladu vhodné rekultivace bude tento zásah do navazujícího krajinného
systému přijatelný. Časové hledisko této změny bude dlouhodobé.
Pro posouzení vlivu navrhované těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést z několika pohledů:
Změna charakteristiky území
Realizací záměru dojde k částečné změně charakteristiky území, kde zahloubení
těžebního prostoru s doprovodným vytvořením tří vodních ploch nahradí další část vizuálně
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vnímatelných celků orné půdy. Tento vliv je nevratný, postupující s postupem těžby, stálý,
mírně pozitivní nebo neutrální.
Změna poměru krajinných složek
V této souvislosti bude z hlediska změny krajinných složek stav změněn trvale, plocha
cca 72 ha orné půdy bude zaměněna stejnou výměrou vodích ploch s doprovodnými porosty.
Vliv bude trvalý, nevratný, co do rozsahu lokální, postupující s postupem těžby.
Ovlivnění vizuálních vjemů
V současné době obsahuje vizuální vjem krajiny rovinu s členícími prvky porostů
lužních lesů a menších lidských sídel. Významný vizuální vjem přináší stávající těžební
jezero, což bude dále umocněno vznikem dalších vodních ploch.
Vlivem realizace záměru nastane nepříliš významné ovlivnění vizuálního vjemu,
nicméně s ohledem na rovinatost území a značnou výměru stávajícího těžebního jezera se
nepředpokládá dálkový dosah tohoto vlivu.
Vliv na strukturu a funkční využití území
Lokalita je v současné době výrazně poznamenána antropogenní činností (intenzivním
zemědělským hospodařením a těžební činností). Tento stav bude realizací záměru prodloužen,
po ukončení biologické rekultivace v území dojde ke změně funkčního využití orné půdy na
vodní plochy, které bude možno při vhodně a důsledně provedené rekultivaci využít jako
biocentrum lokálního významu.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Krajina je již v současné době místně využívána pro rekreační účely. Těžba využití
území pro rekreaci nebude bránit, po ukončení technické a biologické rekultivace může být
rekreační potenciál území dále posílen.
Závěr
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území budou mít změny související
s realizací záměru vizuálně středně významný charakter lokálního dosahu. Po ukončení
hornické činnosti v území budou výsledné změny charakteru a funkčního využití území
neutrální až mírně pozitivní. Plošný dosah změn bude lokální a z pohledu od trvalé obytné
zástavby budou změny, které se projeví, viditelné, zejména v jižní části záměru.
Těžba štěrkopísků v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné hodnoty
území, nevzniknou nové dominantní prvky v krajině.
Uvedené vlivy s ohledem na rozsah stávající těžby v území budou nepříliš významné,
trvalé, nevratné. Nelze jim při realizaci záměru zabránit a omezení délky či rozsahu jejich
negativních vlivů bude dáno rychlostí postupu těžby a následné rekultivace. Z hlediska
krajinného rázu se jedná o změny v konečném důsledku neutrální až mírně pozitivní.

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr je lokalizován do ploch zemědělské půdy mimo zastavěné území obcí. V ploše
těžby ani v blízkém okolí není umístěna žádná budova ani nemovitá kulturní památka.
Archeologický nález není v dané lokalitě příliš pravděpodobný, přesto ho nelze dopředu
vyloučit. V případě archeologického nálezu při provádění skrývkových a těžebních prací
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proto musí být postupováno podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném
znění.
Vzhledem k tomu, že nedojde k likvidaci ani k narušení žádných budov ani nemovitých
kulturních památek, je možno tento vliv jako nevýznamný.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na
prostor těžebny a nejbližší okolí (desítky, nižší stovky metrů). Jediné vlivy, které toto území
přesahují, jsou pouze vlivy spojené s přepravou suroviny a vlivy hluku u okraje navrhovaného
DP Náklo I, avšak i ty byly hodnoceny po upřesnění rozsahu těžby jako podlimitní. Navíc
navrhovaný způsob těžby umožňuje průběžné provádění měření hluku a realizaci případně
potřebných protihlukových opatření, pokud by se buď na základě výsledků měření, nebo na
základě dohody s obcemi jevila jako potřebná.
Veškeré vlivy záměru jsou tedy omezené plošně i vzhledem k zasažené populaci.
V odborných studiích byla hodnocena sídla Náklo, Příkazy, Mezice a Lhota u Olomouce,
u kterých se ovšem případný dosah malých vlivů týká jen okrajových částí přivrácených
k záměru.
Z hlediska velikosti byly jako významně nepříznivé hodnoceny zejména vlivy na zábor
zemědělského půdního fondu. Vlivy na podzemní vody byly vyhodnoceny v rámci rozsáhlé
hydrogeologické studie, která realizaci záměru shledala možnou a bez významných
negativních vlivů.
Jak vypovídají výsledky rozptylové a hlukové studie, realizace záměru nebude nositelem
změny zatížení v území. Všechny zdroje hluku a emisí jsou již v území v provozu a realizace
záměru přinese pouze jejich přemístění v řádu stovek metrů. U hluku jsou u vybraných
referenčních bodů změny hlukového zatížení na hranici rozpoznatelnosti sluchem a výsledné
hodnoty budou podlimitní. U imisního zatížení se změna daná přemístěním záměru projeví
jen v období skrývek, kdy bude uvolňováno zanedbatelné množství emisí prachu, bez
významného dosahu k obytné zástavbě. Liniový zdroj (automobilová doprava) zůstane zcela
beze změn – úpravna zůstane stávající a objem expedované suroviny se nezmění. Žádný ze
sledovaných vliv na obyvatelstvo nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou nevýznamné – nebudou negativně
ovlivněny ochranářsky významné druhy fauny a flóry, nebude zasahováno do zvláště
chráněných území ani Natury 2000, nebude negativně ovlivněn hmotný majetek a kulturní
památky. Bude potřebný malý zásah do nefunkčního lokálního biokoridoru, který bude
kompenzován vytvořením lepších podmínek pro průchodnost ekosystémů územím na základě
vytvoření nových vodních ploch s litorály a břehovými porosty. Ty také nahradí potřebné
kácení stromů v lesíku u Roudníku, pokud by k nim mělo z technických důvodů dojít.
Některé dílčí vlivy jsou hodnoceny i jako pozitivní. Jedná se o sociálně-ekonomické vlivy
v průběhu trvání těžby, a po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace pak vlivy na
rekreační využití území a ekosystémy a jejich složky včetně prvků USES a krajiny. Jak
vyplývá z hydrogeologické studie, také vlivy vytvoření nových vodních ploch se mohou
projevit na okrajích CHKO Litovelské Pomoraví pozitivně díky mírnému navýšení a dotaci
podzemních vod.
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Možnost přeshraničních vlivů
Možnost přeshraničních vlivů je s ohledem na lokalizaci záměru vyloučena.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Při provozu záměru může dojít zejména k následujícím statisticky významným
havarijním nebo nestandardním stavům:
-

únik závadných látek (např. pohonných hmot a mazadel):

Jedná se o nepominutelné riziko, které je možno ošetřit zejména používáním
biologicky rozložitelných pohonných látek a mazadel, proškolením obsluhy všech
motorových vozidel a remorkérů nebo těžebních strojů, dostupností havarijních sad a
sanačních prostředků a průběžným dostatečně četným sledováním kvality vody
v těžebním jezeře a monitorovacích vrtech.
Za dobu dosavadní těžby se taková havárie u oznamovatele nestala, což svědčí o
odpovědně prováděné manipulaci se závadnými látkami i dobrém stavu použitých
mechanismů a vozidel.
Jak vyplývá z modelového posouzení v hydrogeologické studii, v případě úniku
ropných látek přímo do vody by šíření znečištění v daném kolektoru bylo natolik
pomalé, že by dovolilo provedení účinného sanačního zásahu. Toto riziko bude dále
ošetřeno v aktualizovaném havarijním plánu schvalovaném vodoprávním úřadem.
- povodně
Záměr je situován v záplavovém území, proto hydrogeologická studie řešila i možnost
zvýšení povodňové vlny vlivem záměru. Studie shledala možnost ovlivnění proudění
povodňových vod zejména z hlediska umístění zeminových a skrývkových valů nebo
případně budovaných protihlukových opatření.
Umístění takových zařízení je nutno předem konzultovat s odbornými pracovišti a
Povodím Moravy s.p. a určit tak jejich vhodnou lokalizaci. V takovém případě nedojde
k zhoršení povodňových stavů v území, naopak těžební jezera mohou sloužit jako
částečné rezervoáry pro snížení povodňové vlny.
Veškeré zařízení těžebny je nutno situovat a zabezpečovat tak, aby ani v případě
povodní nemohlo dojít k úniku závadných látek do povrchových vod.
Zvýšení rizika znečištění podzemních vod díky odkrytí hladiny podzemní vody v další
ploše je jen nepatrné – v těsném sousedství budoucích těžebních jezer se nachází
stávající podstatně větší těžební jezero, kterým by znečištění přinášené povodňovou
vlnou mohlo do podzemních vod i nyní proniknout.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
1. PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU ZÁMĚRU
1.

DP Náklo I stanovit v rozsahu cca 68,8 ha v ploše vymezené v kapitole B.I.3 této
dokumentace.

2.

Záměr realizovat jen v souladu s územním plánem dotčených obcí.

3.

Prověřit možný výskyt bobra evropského a v případě nutnosti zajistit jeho přemístění na
základě výjimky z ochrany druhu.

4.

Před zahájením hornické činnosti znovu aktualizovat botanický a zoologický průzkum
plochy dotčené POPD.

5.

Na základě konečného prostorového návrhu umístění valů se zeminami a skrývkami i
konečného tvaru těžebních jezer aktualizovat hydrogeologický posudek se zaměřením na
možnost ovlivnění hladiny podzemních vod jak u domovních studní v území, tak u
hranice EVL Litovelské Pomoraví.

6.

V souladu s ustanovením § 4 zák. č. 114/1992 Sb. bude před zahájením realizace záměru
zažádáno o souhlas orgánu ochrany přírody z hlediska zásahu do významného krajinného
prvku (vodoteč Roudník a vodoteč Kobylník a liniový porost podél něj, lesní porost u
Roudníka).

7.

Pro těžbu zpracovat havarijní plán, který stanoví způsob a podmínky řešení havárií, při
nichž by mohlo dojít k ohrožení kvality podzemních nebo povrchových vod.

8.

Před zahájením záměru bude zažádáno o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.

Jako náhrada za skácené porosty bude vysázena skupinová zeleň v částech DP, kde se
nepočítá s těžbou. V rámci plánu sanace a rekultivace bude v I. etapě těžby navrženo
vytvoření 2 samostatných vodních ploch s doprovodným ozeleněním. Tyto plochy budou
modelovány tak, aby došlo k plynulému napojení rekultivovaného území na okolní terén,
přípustné jsou mírné deprese, dle cílového stavu dojde k překrytí orniční vrstvou:
- v případě založení keřového a stromového porostu – 30 cm ornice;
- v případě založení travino-bylinných porostů – 15 cm ornice.
9.

Pro provozovnu bude zpracován povodňový plán dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách.

10. V rámci POPD budou lokalizovány deponie skrývek a zemin tak, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění proudění povodňových vod. Umístění valů bude konzultováno
s Povodím Moravy s.p. a budou akceptovány jím stanovené podmínky.
11. U vodní plochy budou vytvářeny členité břehy, litorální pásma chráněná abrazními
lavicemi a poloostrůvky s tůněmi. Část ploch bude znepřístupněna veřejnosti.
12. Veškeré přípravné a dále i provozní práce budou prováděny v souladu s požadavky
stanovenými v naturovém hodnocení a zoologickém posouzení záměru:
-

Zahájení přípravných prací (tj. svoz ornice a podornice) v mimovegetační období
(nejlépe podzim, zima).

-

Deponie/mezideponie v prostoru těžebního závodu. Ne v EVL a PO ani v zóně do 50
- 107 -

GET s. r. o.

ČÁST D

Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I

m od hranice EVL a PO (viz ochranné pásmo). Oddělené sejmutí a uložení ornice,
zúrodnění schopné podorniční vrstvy a zúrodnění neschopných odklizových zemin.
Odklizové zeminy budou použity pro rekultivaci a vysvahování.
-

Monitorovat potenciální nástup invazních druhů rostlin. V případě jejich zvýšeného
výskytu (např. deponie ornice a podornice) přikročit k sanaci ploch.

-

Rekultivaci pískovny provést formou biologické rekultivace, která bude zahrnovat
vytvoření litorální zóny (viz část odklizených zemin rozhrnout do vody, čímž se
vytvoří litorální pásmo; v litorálu dosadit biotopově odpovídající autochtonní druhy
dřevin). Břehy laguny budou vhodnou formou zpevněny tak, aby nedocházelo k
abrazi břehů. V břehových výsadbách bude uplatněna zejména výsadba dřevin tzv.
měkkého luhu (vrby, topoly, osiky, olše ap.). Ve spolupráci se Správou CHKO, lze
doporučit zpracování revitalizačního projektu štěrkovny, který bude sledovat zejména
požadavky na ochranu přírody a krajiny.

-

Jezero bude možno využít k vodohospodářským účelům, k rekreačním účelům nebo k
rekreačnímu (nikoliv intenzivnímu) chovu ryb, a to na základě rozhodnutí
příslušných orgánů státní správy. Bude ale potřeba dořešit produkci odpadů ze strany
rekreantů, či rybářů tak, aby nedocházelo k tvorbě černých skládek a znečištění
prostředí.
V prostoru uvažovaného záměru a jeho okolí byl zjištěn výskyt některých zvláště
chráněných druhů živočichů s trvalými sídelními vazbami na dotčené lokality. Dle
zhotovitele se to aktuálně týká pouze bobra evropského, který se usadit v toku
Kobylník a Roudník v dotčeném úseku, dále skokana zeleného a slavíka obecného.
Míra dotčení druhů bude záležet na době zahájení prací a místě provádění prací.
Přesný výčet druhů, v případě kterých je nezbytné žádat o výjimku z ochranných
podmínek těchto druhů, konzultovat s dotčeným OOP (KÚ Olomouckého kraje).
V případě přeložky VVN je nutné realizovat takové stožáry, které nejsou nebezpečné
pro ptáky (viz §5a zákona č. 114/92 Sb.). Je nutné použít typ „pařát“, respektive
„soudek“ a jím podobné typy, současné uchycení vodičů na stožárech patří k těm
nebezpečným.
Při postupu těžby ponechávat (pokud to situace dovolí) větší plochu skrývek, odkryté
plochy pak slouží jako cenné biotopy pro hnízdění některých specifických druhů.
Při provozu stávající úpravny zachovat co největší plochu výpěrků, kde zcela
přirozeně již v průběhu těžby vzniká mimořádně cenné litorální pásmo. To je vhodné
následně podpořit i v rámci rekultivace těžebny Náklo.
Při cílené rekultivaci systematicky nezalesňovat okraje, ale pouze doplnit výsadbu
dřevinami místní provenience tak, ať jsou alespoň zčásti zachována ruderální
stanoviště, případně travnaté plochy, které zde mají velký biologický význam.
zvážit zachování remízku s malou vodní plochu při severním okraji území v blízkosti
Roudníku.

-

-

-

-

-

13. V lokalitě bude před zahájením těžby provedeno měření hluku v bodech předem
odsouhlasených orgánem hygienické služby.
2. PODMÍNKY PRO PROVOZ ZÁMĚRU
14. Pro omezení prašnosti bude v případě sucha prováděno kropení materiálů, ploch a
komunikací v těžebně a případně i příjezdové účelové komunikace k úpravně kropicím
vozem.
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15. V případě znečištění veřejné komunikace pískem či zeminami bude zajištěna jejich
očista.
16. Při provozu strojních mechanizmů budou dodržována veškerá technicko-organizační
opatření proti znečištění povrchových a podzemních vod. Budou zajištěna všechna
stávající opatření pro plnění vozidel a mechanismů pohonnými hmotami a mazadly,
shromažďování odpadů a skladování závadných látek.
17. V těžebně budou umístěny prostředky pro urychlenou sanaci zeminy a vody případně
kontaminované závadnými látkami.
18. Průběžně s ukončením těžby budou na jednotlivých místech těžebny realizovány sanační
a rekultivační práce v souladu s Plánem sanace a rekultivace.
19. Skrývkové práce a odstraňování porostů bude realizována v mimovegetačním období.
20. Ornice i lesní půda bude skrývána odděleně a průběžně využívána k rekultivačním
pracím, eventuelně samostatně deponována v nezbytném množství pro budoucí
rekultivaci. Nepotřebná ornice a lesní půda bude přímo odvážena k využití mimo
pískovnu dle podmínek souhlasu s odnětím.
21. Je třeba kontrolovat přítomnost invazních druhů flóry a v případě zjištění jejich
nežádoucího výskytu přijmout opatření k jejich omezení či likvidaci.
22. V případě paleontologického nebo archeologického nálezu bude postupováno dle
platných předpisů, v tomto smyslu budou informováni všichni zaměstnanci těžebny.
23. Bude prováděno pravidelné měření a vyhodnocování úrovně hladiny podzemní vody
v pozorovacích vrtech a kvalita vody v těžebním jezeře. Kontrolní měření na vodočtech a
jezeře bude prováděno minimálně 2 x ročně. Analýzy budou provedeny minimálně
v rozsahu: pH, CHSK-Mn, ropné látky).
24. Bude prováděno opakované měření hlukové zátěže v dohodnutých bodech při
významných posunech těžby, a na základě jeho výsledků a po dohodě s obcemi budou
realizována případná protihluková opatření. Primárně bude zajištěno odhlučnění zdrojů
hluku, zejména korečkového bagru.

3. PODMÍNKY PRO ETAPU UKONČENÍ ZÁMĚRU
25. Po ukončení těžby budou dokončeny sanační a rekultivační práce v souladu se
schváleným Plánem sanace a rekultivace odsouhlaseným orgánem ochrany přírody.
26. Po ukončení těžby a rekultivace bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a
technické zařízení.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů
při hodnocení vlivů
Pro hodnocení vlivů na životní prostředí byly použity výchozí podklady:
Odborné studie uvedené v přílohách dokumentace
1. Pochůzka na místě samém
2. ZÚR Olomouckého kraje
3. Přípravné práce k hornické činnosti v území, GET, 2011-2013
4. Demek J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 332
str.
5. Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 str
6. Haluza J. et. al. (2007): ZÚR Olomouckého kraje, Krajský úřad olomouckého krajeodbor strategického rozvoje
7. Godany J., Šír P., et. al. (2003): Komplexní analyticko-syntetická závěrečná zpráva MŽP
ČR „Nerostný surovinový potenciál v CHKO ČR a limity jeho využití“, ZZ MŽP ČR,
ČGS-Geofond
8. Godany J., Večeřa J, et. al. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, včetně
druhotných surovin v Olomouckém kraji – Krajská surovinová politika Olomouckého
kraje, MPO ČR, MŽP ČR, MMR ČR, ČGS-Geofond
9. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica, 16. Geograf.
úst. ČSAV. Brno.
10. Hydrologické poměry Československa. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha.
11. Němeček J. a Tomášek M. (1993): Geografie půd ČR. Studie ČSAV 23.83. Academia,
Praha.
12. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický
podklad.
13. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
14. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
15. Raus M., Pyšek A., et. al. (2000): Stanovení limitů ekologické únosnosti těžby
štěrkopísku v prostoru střední Moravy (údolní niva Moravy a Bečvy v prostoru Šumperk,
Olomouc, Lipník n. Bečvou – Hulín), VaV/870/3/99, OVSS MŽP pro Olomouckou
oblast, Geovision, s.r.o. Praha, ČGS-Geofond
16. Raus M., Pyšek A., et. al. (2002-2003): Nerostný surovinový potenciál chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví, včetně její vnější kilometrové zóny a limity jeho využití“,
Geovision, s.r.o. Praha, ZZ MŽP ČR a ČGS-Geofond
17. Skalický V (1988): Regionální fytogeografické členění ČSR. In: Hejný J, Slavík B/ed./:
Květena České socialistické republiky. Praha, Nakl. ČSAV.
18. Internetové podklady ČHMÚ, Olomouckého kraje a Ministerstva životního prostředí
Pro hodnocení možných vlivů na ovzduší byl použit výpočtový program SYMOS 97, pro
hodnocení hlukové zátěže program HLUK+. Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
byly zpracováno na základě modelování. Ve zbývajícím odborných studiích byly použity
běžně používané standardizované postupy.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly zásadní nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí. Byly aktualizovány a doplněny odborné studie zpracované renomovanými
odborníky, na jejich základě bylo konstatováno, že záměr nepřináší významné negativní
vlivy.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel dlouhodobě provozuje těžbu v předmětné lokalitě, je z
území dostatek objektivních podkladů k posouzení vlivů provozu záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na formulaci závěrů hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, nejsou známy.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY
PŘEDLOŽENY)
V rámci tohoto oznámení je záměr předkládán v jedné variantě, která je podle potřebnosti
v ohledech, kde je to vhodné, srovnávána s variantou nulovou (stávajícím stavem v území).
Navrhovaná varianta má za úkol zajistit racionální dotěžení relevantní části ložiska se
zohledněním závažných střetů zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Z důvodu
nezhoršování stávajícího stavu v území byla zvolena varianta zachování stávajícího objemu
těžby a expedice těžené suroviny.
Popis varianty a specifikace jejího vlivu prolíná jednotlivými kapitolami tohoto oznámení.
Při rámcovém porovnání s nulovou variantou lze konstatovat následující rozdíly mezi
stávajícím stavem a výhledovým stavem v daných variantách:
-

v oblasti záboru ZPF dojde u navrhované varianty v konečném důsledku k navýšení
záboru proti současnému stavu o cca 90 ha,

-

v oblasti vlivů na povrchové vody dojde u navrhované varianty ke zrušení další části
vodoteče Kobylník a Roudník, které budou stejně jako u předchozí etapy zaústěny do
těžebního jezera a následně přepadem z něj opět napojeny na stávající koryto,

-

v oblasti vlivů na Naturu 2000 se u navrhované varianty neočekávají žádné
sledovatelné vlivy, což bylo potvrzeno autorizovaným hodnocením vlivů na EVL a
PO, a to přímé ani nepřímé, resp. na základě hydrogeologické studie se předpokládá,
že by mohlo dojít k mírnému zvýšení dotace podzemní vody na okraji CHKO
Litovelské Pomoraví,

-

vlivy na rostliny a živočichy budou v obou navrhovaných variantách bez podstatných
změn, v souvislosti se zrušením části Kobylníku a Roudníku by mohl být ovlivněn
biotop bobra evropského, což by vyžadovalo výjimku z ochrany zvláště chráněného
druhu – na druhé straně by však vhodnou rekultivací bylo možno vytvořit kvalitní
biotop s vyšší biodiverzitou než v současné době,

-

v oblasti imisní zátěže se v navrhované variantě neočekávají žádné vlivy proti
současnému stavu,
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-

v oblasti hlukové zátěže je ovlivnění obdobné – u navrhované varianty s v nejvíce
ovlivněném bodě zvýší hladiny hluku o 2,4 dB (což je na hranici slyšitelnosti), ovšem
v jiných lokalitách hluková zátěž poklesne. Případné negativní vlivy je možno
kompenzovat protihlukovými opatřeními, což se ovšem v současné době na základě
výsledku hlukové studie neočekává.

-

v oblasti podzemních vod byla předložena aktualizace hydrogeologické studie, která
konstatovala, že neočekávají žádné významné negativní vlivy realizace záměru,

-

vlivy na ostatní složky životního prostředí se u navrhované varianty neočekávají,

-

z hlediska těžby byl navrhovaný DP Náklo I rozdělen do dvou etap, z nichž první bude
dotěžena v průběhu 17- 20 let,

-

byl zpracován plán sanace a rekultivace zohledňující požadavky na vytvoření
vhodného biotopu, zajištění možnosti vodohospodářského využití i možnost rekreace.

Vyhodnocení navrhované varianty:
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je navrhovaná varianta
akceptovatelná při splnění podmínek uvedených v kapitole D.IV

F. ZÁVĚR
Na základě zpracovaných odborných studií, dostupných podkladů o dotčeném území,
dostupných údajů o dopadech těžby (výsledků monitoringu) v dané lokalitě
doporučuji záměr k realizaci při splnění podmínek uvedených v kapitole D.IV.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Oznamovatel:
CEMEX Sand, k.s.
IČ 479 06 201
Napajedla, Masarykovo nám. 207, PSČ 763 61

Údaje o záměru
Název záměru: Těžba v nově navrhovaném DP Náklo I

Záměr spadá do Přílohy č. 1, kategorie I: 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.
Záměrem je pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku štěrkopísku UnčoviceNáklo v I. etapě nově navrhovaného dobývacího prostoru s předběžným označením Náklo I.
Plocha DP Náklo I činí asi 176 ha. Oproti oznámení se plocha navrhovaného DP zvýšila,
aby kopírovala hranice chráněného ložiskového území, avšak reálná těžba se předpokládá
pouze na ploše cca 72 ha. Tato plocha je dále rozdělena na dvě etapy, z nichž první etapa
těžby je předmětem této dokumentace, druhá etapa bude znovu posouzena až před dotěžením
etapy první.
V území zůstane zachován stávající objem těžby ve výši 490 tis. t/rok v součtu za všechny
DP těžené oznamovatelem. Tento objem těžby nezhorší hlukový a imisní stav v území a
umožní první etapu dotěžit během 17-20 let. Předpokládá se, že během několika let bude
ukončena, či spíše přerušena těžba v DP Náklo a DP Mezice, kde silná vrstva jílovitých
proplástků brání dotěžení ložiska stávající technologií těžby.
Umístění záměru:
Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okrese Olomouc, v katastrálním území
Náklo (převážná část) a Příkazy v nadmořské výšce 220-230 m n. m., v JV části CHLÚ Náklo
I.
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Uvažovaný způsob těžby a úpravy suroviny

V území zůstanou zachovány tytéž těžební technologie jako doposud. Vytěžená surovina
bude od místa těžby k okraji DP Mezice přepravována skluzy a pásovými dopravníky a
dále k vykládce u úpravny remorkéry.
Ložisko bude dotěžováno na hloubku dosahující hodnoty průměrně 12 m pod hladinou
vody. Pod touto hloubkou se nachází již zmíněná silná vrstva jílovitých proplástků a dále
velmi jemná frakce nevhodná pro betonárny.
Skrývkové práce budou prováděny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové
zeminy budou odváženy na místa uložení pomocí nákladních automobilů (zajišťovaných
buď dodavatelsky, popř. ve vlastní režii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván
obvyklými typy buldozerů. Pro ukládku zemin nebudou využívány pozemky mimo
stanovený dobývací prostor. Kulturní vrstvy budou využity zčásti pro rekultivační účely,
zčásti budou navezeny na pro zúrodnění pozemků okolních zemědělských subjektů.
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Těžební práce
Vlastní těžba bude uskutečňována běžnými typy plovoucích rypadel a drapákovým
bagrem. Soustavou skluzů a pásových dopravníků bude surovina dopravena k nakládce na
samovýsypné čluny v DP Mezice. K jejich dopravě do přístavu budou sloužit tlačné
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navážením materiálu do přístavu u stávající
úpravny bude štěrkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pásů předáván na
úpravnu, na níž zůstane zachován stávající stav.
Úpravna je již v současné době vybavena základními mechanizmy pro třídění, praní,
předrcování, ukládání a expedici těženého kameniva. Část výrobků, kterou vzhledem k
omezené kapacitě nepojmou zásobníky, bude uložena na zemní skládky. Její vybavení se
může měnit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie.
Evidence a prodej materiálu jsou prováděny samostatnou expedicí. Provoz je již dnes
vybaven vahou s automatickým výstupem do expediční budovy. Váha je schopna zajistit
odvážení kompletního nákladu nákladního auta s návěsem. Expedice je realizována
nákladními automobily odběratelů ze zásobníků či zemních skládek pomocí nakladačů.
Pro dopravu budou používány stávající dopravní trasy (účelová komunikace vedená mimo
obytnou zástavbu, napojená na veřejné komunikace.
V DP Náklo I se předpokládá vytvoření 3 samostatných vodních ploch, s poloostrůvky,
litorálními pásmy, s osetím travinami a výsadbou dřevin místní provenience, z nichž 2
jezera budou vytěžena v 1. etapě. Sanace a rekultivace bude navazovat na způsob
rekultivace schválený pro DP Mezice a Náklo.
Výška vodní hladiny bude průběžně během těžební činnosti upravována výstavbou
výpustného objektu. Vodní plocha jinak nebude speciálně regulována.
Prostor úpravny (ve stávajícím DP Náklo) bude i nadále používán k průmyslovým
účelům.
Jezera bude možno následně využít k vodohospodářským účelům, k rekreačním účelům
nebo k rekreačnímu (nikoliv intenzivnímu) chovu ryb a jako významné krajinné prvky, či
jako doplnění ÚSES, a to na základě dohody s příslušnými správními úřady.
Hluková ani imisní situace v území se při realizaci záměru nezmění – objem těžené
suroviny na ložisku Unčovice-Náklo zůstane beze změn, pouze se přemístí do nové části.
Za největší negativní vliv je považován zábor zemědělské půdy včetně půd II. třídy
ochrany.
Pro záměr bylo zpracováno aktualizované hydrogeologické posouzení, zoologické a botanické
průzkumy, hluková a rozptylová studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Žádná
z odborných studií neshledala negativní vlivy, které by bránily realizaci záměru, záměr je tedy
zpracovatelem této dokumentace doporučen k realizaci.
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