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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru
„Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“ na životní prostředí, a to na
základě písemného pověření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence ze dne 2.8. 2012 č. j. 66436/ENV/12 a smlouvy
č. 14/SD/OPVIP/12.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
• Vyjádření
č.j. ČIŽP/51/IPP/1208669.001/12/LKM
• Vyjádření KHS Libereckého
čj. KHSLB 13395/2012

kraje

• Vyjádření Státního úřadu pro
čj. SÚJB/RCKA/18012/2012

se

Liberec

sídlem

jadernou

v

ze

Liberci

bezpečnost

dne
ze

ze

dne
dne

3.7.2012,
27.6.2012,
10.7.2012,

• Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne
2.7.2012, čj. SBS 21782/2012
• Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 29.7.2012
• Vyjádření Libereckého kraje ze dne 19.7.2012
• Vyjádření KÚ Libereckého kraje ze dne 19.7.2012, č.j.: KULK 42291/2012OPŽP 767/2012
• Vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 9.7.2012,
čj. MUCL/40965/2012
• Vyjádření Města Stráž pod Ralskem ze dne 18.7.2012, čj. MUSPR/5263/2012
• Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ze dne 3. 7. 2012, čj. 1744/780/12
• Vnitřní sdělení odboru ochrany vod MŽP ze dne 28. 6. 2012, čj. 1858/740/12
• Interní sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 29. 6. 2012, čj. 2952/720/12
Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“,
zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných
celků
• Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí) v rámci procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Dokumentace k územnímu řízení Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy
- Báňské projekty Teplice a.s.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Navrhované likvidační práce, terénní úpravy a opravy vodohospodářských objektů
vychází ze záměru společnosti DIAMO s.p. odstranit z řešeného území významnou část
odvalu jámy č. 13, včetně dalších navážek vyplňujících potoční nivu a dále odstranit
nevyužívané technologické objekty včetně jejich příslušenství. Vybrané území je tedy
definováno dispozicí a polohou odstraňovaných objektů.
Celé řešené území prezentuje mělká údolní niva v ose drobné vodoteče mezi hrází
Černého rybníka a řekou Ploučnice. Území má protažený tvar s orientací sever - jih. Přibližná
délka je 1600 metrů a šířka v rozmezí 60 až 220 metrů. Celková plocha řešeného území činí
cca 20,1 ha. Rozloha odvalu č. 13 činí cca 2 ha.
Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Plocha terénních úprav
Objem zemních prací
z toho odval č. 13
odstranění navážek podél technolog. rozvodů
odstranění navážek podél bet. kanálu
výkopy koryt vodotečí a tůní
Plocha nových tůní
Biologická rekultivace

cca 40 000 m2
cca 54 510 m3
cca 22 000 m3
cca 25 000 m3
cca 3 710 m3
cca 3 800 m2
cca 5 450 m2
na ploše 3,24 ha

Dále budou v řešeném území:
• odstraněny stavební konstrukce a materiály
• na několika místech bude přerušen betonový kanál, jeho dno bude vždy po
cca 50 m rozbito a kanál bude zasypán
• opraveny propustky

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:

Liberecký
Stráž pod Ralskem
Hamr na Jezeře
Stráž pod Ralskem
Hamr na Jezeře

Katastrální území:

I.4.

Obchodní firma oznamovatele:
DIAMO, státní podnik

I.5.

IČ oznamovatele: 00 00 27 39
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I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:

telefon:

Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel o.z.
Jižní 268
471 27 Stráž pod Ralskem
487 892 070
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Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 6, odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Josefem
Tomáškem, CSc. a kol. v dubnu 2012.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence dne 13.6.2012.
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem MŽP, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence ze dne 2. 8. 2012 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
4. Posudek předán MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence dne 9.10.2012.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Likvidace
odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“, byla zpracovatelem posudku podrobně
prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich obsah je vyhovující.
Dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Obsah a rozsah
dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní
prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí,
kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům
zákona.
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá likvidací odvalu a rekultivací pozemků v řešeném území.
Kapacita záměru:
Plocha terénních úprav
cca 40 000 m2
Objem zemních prací
cca 54 510 m3
z toho odval č. 13
cca 22 000 m3
cca 25 000 m3
odstranění navážek podél technolog. rozvodů
odstranění navážek podél bet. kanálu
cca 3 710 m3
cca 3 800 m3
výkopy koryt vodotečí a tůní
Plocha nových tůní
cca 5 450 m2
Biologická rekultivace
na ploše 3,24 ha
Dále budou v řešeném území:
• odstraněny stavební konstrukce a materiály
• na několika místech bude přerušen betonový kanál, jeho dno bude vždy po
cca 50 m rozbito a kanál bude zasypán
• opraveny propustky
Řešené území se nachází na rozhraní katastrálních území Hamr na Jezeře (cca 73%
řešené plochy) a Stráž pod Ralskem (cca 27% řešené plochy) jihozápadně od zastavěné části
obce Hamr na Jezeře, západně od Hamerského rybníka. Tvoří je sníženiny v ose drobné
vodoteče mezi hrází Černého rybníka a tokem Ploučnice. Území má výrazně protažený tvar se
zhruba severojižní orientací. Řešené území začíná pod hrází Černého rybníka a končí
u obtokového kanálu, který je od hráze vzdálen asi 1600 metrů. Šířka území je proměnlivá
a je v rozmezí cca 60 -220 metrů.
Záměrem je odstraňování následků hornické činnosti. Navrhovaná změna území
spočívá v provedení terénních úprav a v odstranění antropogenních navážek včetně odstranění
části odvalu jámy č. 13. Dále budou odstraněny nevyužívané technologické rozvody
a zařízení.
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Navrhované likvidační práce, terénní úpravy a opravy vodohospodářských objektů
vychází ze záměru společnosti DIAMO s.p. odstranit z řešeného území významnou část
odvalu jámy č. 13, včetně dalších navážek vyplňujících potoční nivu a dále odstranit
nevyužívané technologické objekty včetně jejich příslušenství. Cílové využití pozemků je
sukcesní plochy, plochy se skupinovou výsadbou a s palouky, les.
Zásady technického řešení
1. Kácení a mýcení
2. Probírky a prořezávky
3. Likvidace odvalu jámy č. 13
4. Terénní úpravy a odstranění navážek
5. Odstranění stavebních konstrukcí a materiálů
6. Terénní úpravy betonového kanálu
7. Opravy propustků
8. Biologická rekultivace
9. Zařízení staveniště
10. Radiační monitoring
Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků, navazujících rozhodnutí
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že tato kapitola obsahuje požadované informace
jako název a zařazení záměru, ze kterého je patrný i příslušný úřad pro proces posuzování
vlivů na životní prostředí. Kapacitní, technické i technologické řešení připravované likvidace
odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav je dostatečně popsáno na základě již
provedených průzkumných prací a odpovídá současným možnostem. Navržené řešení rovněž
odpovídá požadavkům legislativy, kapitola je zpracována přehledně, odborně a to formou,
která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku posuzovaného záměru. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Celková plocha řešeného území činí cca 20,1 ha. Dotčené území nezahrnuje pozemky
zemědělského půdního fondu a částečně zahrnuje pozemky určené pro plnění funkce lesa.
Zábor těchto pozemků je dočasný po dobu provádění rekultivačních prací.
Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, vodní
plocha nebo lesní pozemek. Změna druhu pozemku není navrhována.
V území jsou vymezena ochranná pásma technické infrastruktury dle zvláštních
předpisů. Způsob ochrany a podmínky pro činnost v těchto pásmech budou stanoveny
vlastníky (provozovateli) těchto sítí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaná dokumentace uvádí přehled předkládaným záměrem dotčených parcel
včetně jejich způsobu využití, druhu pozemku a vlastníka. Zábor pozemků je uveden pouze
dočasný, nejsou specifikovány pozemky, které budou dočasně zabírány v kategorii PUPFL.
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Absenci ploch dočasných záborů pro realizaci záměru lze považovat za metodicky
poměrně významný nedostatek posuzovaného materiálu. V tomto smyslu jsou tudíž
formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru. Ve vztahu k uvedeným
ochranným pásmům ze strany zpracovatele dokumentace bez připomínek.
• v dalších fázích projektové přípravy specifikovat dočasné zábory PUPFL
Voda:
Vlastní realizace záměru nevyžaduje potřebu technologické vody. Potřeba vody se
týká pouze sociálního zařízení pracovníků provádějících záměr.
Po sanaci a rekultivaci území (včetně provedení biologické rekultivace) bude 5 let
probíhat pěstební péče. Během této doby mohou být v případě extrémně suchého počasí
nároky na vodu pro závlahu vysazených dřevin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Vzhledem k neurčitostem, které jsou způsobeny
skutečností, že není známo, kdo bude záměr realizovat v jakém počtu osob, nelze v současné
době spotřebu vody stanovit, tato spotřeba však nebude nijak významná a její vliv bude tedy
zanedbatelný. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Realizace záměru má nároky na suroviny pouze v případě terénních úprav, opravy
propustků a biologické rekultivace. Pro potřeby realizace záměru budou využívány mobilní
zdroje energie.
Po sanaci a rekultivaci území nebudou kladeny nároky na spotřebu surovin a energií.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Uvedená bilance surovin a energií je zpracována velmi podrobně, vyhovujícím
způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Nové napojení na dopravní infrastrukturu není navrhováno. V období realizace
záměru představuje hlavní nároky na dopravu odvoz vytěžených materiálů (odval a navážky)
a odstraněných stavebních konstrukcí a materiálů. Po sanaci a rekultivaci území nebudou
kladeny nároky na dopravu. Záměr nepředstavuje nároky na jinou infrastrukturu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, vyčísluje
objemy dopravy a přepravované materiály v období realizace záměru. Záměr nevyvolá
potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury. Ze strany zpracovatele posudku
bez připomínek.
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B.III. Údaje o výstupech
Stavba nezahrnuje žádné provozní ani výrobní kapacity, které by svým provozem
představovaly výstupy do životního prostředí. Výstupy do životního prostředí jsou pouze
v rámci realizace záměru.
Ovzduší:
Při realizaci záměru nebudou uvedeny do provozu žádné nové bodové zdroje
znečištění ovzduší.
Za plošné zdroje znečišťování ovzduší v rámci realizace záměru mohou být
považovány: emise mechanismů při realizaci záměru (např. kolový nakladač, bagr, případně
buldozer), emise z TNV, emise z motorových pil při kácení, sekundární prašnost z odkrytých
ploch.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší bude vyvolaná doprava - odvoz vytěžených
materiálů (odval a navážky) a odstraněných stavebních konstrukcí a materiálů.
Záměr nezahrnuje umisťování a povolování staveb zdrojů znečišťování ovzduší. Po
sanaci a rekultivaci území nebudou v území v provozu zdroje znečišťování ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance zdrojů a výčet látek emitovaných do ovzduší je zpracován podrobně
a vyhovujícím způsobem. Řešeno je období realizace v následném období nebude žádný zdroj
provozován. K této kapitole nemám připomínky.
Odpadní vody:
Při realizaci záměru nebudou produkovány žádné technologické odpadní vody.
Odpadní vody budou vznikat pouze ze sociálního zařízení pro zaměstnance.
Po sanaci a rekultivaci území nebudou vznikat odpadní vody. Dešťové vody se budou
kumulovat v tůních a budou odváděny bezejmennou vodotečí do Ploučnice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje odpovídají posuzované investici, záměr není zdrojem významného
množství odpadních vod.
Odpady:
Při realizaci záměru budou vznikat tyto odpady:
1. materiál z terénních úprav a odstranění navážek
2. likvidované stavební konstrukce a další odstraňované materiály
3. další odpady
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají svým charakterem a skladbou posuzovanému záměru. Je
vyhodnoceno jak období realizace záměru tak i provoz po sanaci a rekultivaci, k uvedené
kapitole nemám připomínky.
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Ostatní:
Hluk
Zdrojem hluku budou zejména mechanismy a dopravní prostředky pohybující se
v zájmovém území a po veřejných komunikacích.
Pro realizaci záměru budou používány běžně používané mechanismy - jedná se
o běžnou činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk bude vznikat
pouze během realizace záměru, která je časově omezena.
Záření
Při odstraňování a likvidaci materiálů bude probíhat jejich dozimetrická kontrola, měření
dávkového příkonu gama záření. Při provádění prací musí být dodrženy podmínky zákona
č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační
ochraně.
Po sanaci a rekultivaci území nebudou v provozu žádné zdroje hluku, záření ani jiné
výstupy záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži je možno považovat za úplné. Uvedené zdroje hluku
nebudou vzhledem ke vzdálenosti od chráněných objektů ovlivňovat obytnou zástavbu,
negativní vliv hluku bude pouze dočasný. Tato část se rovněž zmiňuje o záření, odstraňované
materiály budou kontrolovány.
Doplňující údaje
Realizací záměru dojde k likvidaci části antropogenních zátěží v území (podstatné
části odvalu č. 13, navážek podél technologických rozvodů), bude obnoveno koryto
bezejmenné vodoteče vytékající z Černého rybníka a budou vytvořeny nové vodní plochy
(tůně).
Stanovisko zpracovatele posudku
K obsahu kapitoly nemám připomínky.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, Natura 2000, významné krajinné prvky, památné stromy, území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí
a přírodní zdroje, fauna a flóra, krajina, ostatní charakteristiky životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Celkově lze území hodnotit z hlediska životního prostředí jako jedno
z nejpostiženějších míst na území České republiky, ve kterém ale postupně probíhají sanační
práce a tím se kvalita životního prostředí postupně zlepšuje. Posuzovaný záměr je jednou
z těchto sanačních prací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, které bylo
uvedeno v dokumentaci, nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.
Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a na
životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Záměr se nedotýká intravilánu obcí. Zastavěné území obce Hamr na Jezeře se nachází
cca 100 m severovýchodním směrem od hranice řešeného území. Zastavěné území Stráže pod
Ralskem se nachází cca 1,7 km západním směrem. Hlavní část prací je ale soustředěna
v místě odvalu č. 13 a ten je od zastavěné části obce Hamr na Jezeře vzdálen cca 600 m. Práce
budou prováděny jen v pracovní dny.
Realizací záměru nelze reálně předpokládat narušení faktorů pohody v dané lokalitě,
neboť nevzniká nová významná zátěž v území a realizace záměru bude pouze v denní dobu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy a rizika spojená s realizací posuzovaného záměru a možným vlivem na veřejné
zdraví jsou dostatečně popsána. Souhlasím se závěry zpracovatele dokumentace.
Vlivy na ovzduší a klima:
Záměr nepředstavuje umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Jak již bylo
v kapitole B.III.1 Ovzduší uvedeno, ovlivnění imisní situace z těchto zdrojů je obtížné
stanovit, vzhledem k tomu, že zatím není znám harmonogram stavebních prací. Doba
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realizace záměru je poměrně dlouhá (zahájení stavby r. 2013, ukončení stavby r. 2019). Vliv
nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k rozsahu činností, které budou v rámci záměru prováděny a vzhledem
k délce období po kterou budou prováděny je zcela zřejmé, že vlivy na ovzduší a klima budou
minimální.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Vlivy na hlukovou situaci mohou připadat v úvahu pouze v období realizace záměru.
Pro realizaci záměru budou používány běžně používané mechanismy - jedná se o běžnou
činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní hlukovou zátěž
v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních a dopravních strojů
nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Vzhledem k cílovému stavu sanace a rekultivace nedojde k významné změně
odtokových poměrů v území vyjma prostoru odvalu jámy č. 13, který bude z větší části
odstraněn a obnoveno koryto bezejmenné vodoteče a částečně bude obnoven i původní tvar
terénu nivy.
Co se týká realizace záměru, pro případ havárie (únik pohonných hmot případně olejů)
bude v místě dostatek zásahových a sanačních prostředků. Negativní vliv záměru z tohoto
titulu se nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím se závěry autora dokumentace, a podkapitolu považuji za dostatečně
zpracovanou. Vlivy záměru na vody je třeba označit jednoznačně za pozitivní.
Vlivy na půdu
Realizací záměru nedochází k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených
k plnění funkcí lesa. V řešeném území se však nacházejí pozemky určené k plnění funkcí lesa,
na kterých budou odstraňovány některé pozůstatky stavebních konstrukcí a technologických
zařízení a nevhodné antropogenní navážky. Přestože v některých případech bude nutno kvůli
přístupu vykácet určité množství dřevin, v konečném důsledku se jedná o pozitivní vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji, že nedojde
k trvalému záboru PUPFL.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k pozitivnímu ovlivnění horninového prostředí odstraněním
převážné části antropogenních útvarů vzniklých hornickou činností případně souvisejících
s hornickou činností v území (navážky) a dalších reliktů hornické činnosti (potrubní vedení,
nepotřebné vrty atd.)
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Pokud se tedy podaří zachovat oba základní typy stanovišť (písčité plochy s řídkou
vegetací a tůně a zaplavené sníženiny), nebude mít záměr negativní vliv na faunu.
Pokud budou zachovány cenné biotopy stávajících tůní, mokřadních lad a bažinných
olšin, ve kterých se vyskytují vzácné druhy rostlin (bublinatka, ďáblík a rdest), nebude mít
záměr negativní vliv na faunu. Naopak vytvořením nových tůní se rozšíří i možnosti výskytu
těchto chráněných druhů, což by představovalo pozitivní vliv záměru.
Realizací záměru dojde k obnově původních přírodních poměrů (zejména koryta
bezejmenné vodoteče) a tím i k pozitivnímu ovlivnění místních ekosystémů. Naopak území
stávajících cenných biotopů tůní, mokřadních lad a bažinných olšin budou zachována.
Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
Vlivy na krajinu
Realizací záměru budou odstraněny nepřirozené antropogenní prvky v krajině.
Odtěžbou převážné části odvalu a navážek, následnými terénními úpravami (včetně obnovení
koryta vodoteče a vytvoření několika tůní) a konečnou biologickou rekultivací bude dosaženo
navrácení do původního stavu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Jedná se o území antropogenní, zcela přeměněné hornickou činností a během realizace
záměru je výskyt archeologických nálezů nereálný (jedná se o odtěžbu odvalu a navážek).
Rovněž nedojde k ohrožení kulturních památek, v lokalitě se žádné nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Realizace záměru představuje zejména pozitivní vliv v tom, že bude obnoveno koryto
bezejmenné vodoteče. Dalším pozitivním vlivem je odstranění nepřirozených antropogenních
prvků v krajině (pozitivní vliv na krajinu) a vytvoření několika tůní (pozitivní vliv na floru
a faunu).
Negativní vlivy záměru se mohou projevit zejména v době realizace záměru, kdy
provozem mechanismů bude docházet k emisím znečišťujících látek do ovzduší a k emisím
hluku. Vzhledem k rozsahu prací se však nepředpokládá významný vliv na ovzduší
a hlukovou situaci a tím i na obyvatelstvo.
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Možná rizika vzniku havárií lze uvažovat:
• únik závadných látek z mechanismů provádějících záměr
• požár
• při dopravě
Dopady výše uvedených havárií na okolí jsou minimální.
Možné havarijní případy a předcházení zpracovat do provozního řádu stavby.
V prostoru zařízení staveniště skladovat minimální provozní množství ropných látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
- územně plánovací opatření
Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření.
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
Technická opatření jsou popsána již v textu předkládané dokumentace.
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele dokumentace, která jsou již většinou
presentována v předchozím textu:
V období přípravy záměru (v dalším stupni projektové dokumentace):
1. Respektovat podmínky z procesu dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.
2. Respektovat připomínky zpracovatele biologického hodnocení. Jedná se zejména o tyto
připomínky:
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•
•
•
•
•

nezasahovat do cenných biotopů stávajících tůní, mokřadních lad a bažinných olšin
ponechat písčité, dosud nezalesněné plochy samovolné sukcesi
při odtěžbě odvalu by měl být odkryt původní půdní profil slatiny; ta by měla být
ponechána na místě, s výjimkou míst, kde budou vytvářeny prohlubně (tůně a nové
koryto potoka),
potok by neměl být příliš zahloubený, jeho hladina by měla být blízko terénní úrovně,
tůně by měly být uprostřed nejméně 1 m hluboké (velké tůně a tůně průtočné až 2 m
hluboké), aby se v nich dlouhodobě udržela voda, na tuto hlubinu musí navazovat
mírně se svažující břeh (litorál), v němž se budou moci uplatnit organismy s různými
ekologickými nároky.

3. Vypracovat podrobné řešení biologické rekultivace. V tomto řešení budou respektovány
připomínky zpracovatele biologického hodnocení. Jedná se zejména o tyto připomínky:
• na plochách s převážně písčitými, nezamokřenými půdami jsou vhodnými dřevinami
zejména dub a buk
• na místě po odtěžení odvalu jsou vhodnými dřevinami olše a vrby (zejména vrba
popelavá a vrba ušatá), bříza pýřitá, v malém množství i smrk, z keřů případně ještě
krušina olšová, střemcha a kalina; není zde ovšem žádoucí vytvořit zapojený stromový
porost
• tůně by měly zůstat co nejdéle bez většího zástinu, v jejich březích lze jen pomístně
vysazovat keřové vrby.
• v zamokřených sníženinách by mělo jít pouze o hloučky olší a keřových vrb, ev.
dalších vhodných dřevin, kdy většina plochy by měla zůstat otevřená
4. Respektovat vybudovanou cyklostezku.
V období realizace
5. Kácení a mýcení ruderálního porostu a náletových dřevin v oblastech rekultivačních zásahů
provádět jen v období vegetačního klidu a ohleduplně k okolnímu prostředí.
6. Kontrolovat kvalitu vytěžených materiálů z hlediska dalšího nakládání s nimi
7. Použít stavební mechanizaci s nízkým měrným tlakem na podložku vhodnou pro práci
v zamokřeném území, případně kráčivá rypadla. Navrhované terénní práce by měly být
prováděny ve vhodném klimatickém období.
8. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek.
9. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
10. Pro případ havárie (únik pohonných hmot případně olejů) bude v místě dostatek
zásahových a sanačních prostředků.
11. Zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.
12. Respektovat vybudovanou cyklostezku.
V období trvalého provozu
13. Po provedení biologické rekultivace provádět pěstební péči po dobu pěti let.
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- kompenzační opatření
Nenavrhují se.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele,
poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele
dokumentace. K hodnocení bylo využito znalostí zpracovatelů dokumentace o problematice
uranové činnosti.
Prognózy byly prováděny zejména na základě odborných odhadů. K hodnocení byly
použity současně platné legislativní předpisy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje uvedené v dokumentaci jsou dostatečné a nemám k nim připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Dokumentace byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací s investorem,
odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Určitým nedostatkem
byla skutečnost, že předkládaná dokumentace byla vyhotovena v období přípravy projekčních
podkladů, které nejsou ve všech směrech ještě precizovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Řešení záměru je předloženo jednovariantně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
Část F Závěr
Zpracovatel dokumentace na základě znalostí uvedených v předkládané dokumentaci
doporučuje záměr realizovat za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění
případných připomínek z jeho projednávání a dalších stupňů schvalování záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
Na konci dokumentace jsou uvedeny následující přílohy:
1. Doklady
•
•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (MěÚ Stráž pod Ralskem)
Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Libereckého kraje)

2. Mapové přílohy
2.1. Situace 1 : 10 000
2.2. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami
2.3. Územní systém ekologické stability
3. Situace - záměr
3.1. Celková situace - severní část
3.2. Celková situace - jižní část
3.3. Biologická rekultivace
4. Fotodokumentace
5. Biologické hodnocení
6. Podklady
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému návrhu opatření a zvolenému řešení. Odval, navážky a nevyužívané technické
objekty včetně jejich příslušenství jsou v terénu dobře patrné a lokalizovatelné. Záměr se
nedotýká intravilánu obcí. Popsané řešení splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany
životního prostředí včetně ochrany veřejného zdraví. Na základě posouzení celé situace
a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta řešení je vhodná
a akceptovatelná.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z realizace posuzovaného záměru je plošně omezen na
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastní realizace
záměru.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména vod), případně opatření zabraňující narušení cenných biotopů –
nezasahovat do území určených biologickým hodnocením jako bezzásahová.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících
technických a organizačních zabezpečení pro ochranu cenných biotopů vytipovaných
biologickým hodnocením lokality.
Za neméně důležité považuji opatření k prevenci úniků závadných látek do životního
prostředí především v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Ministerstva životního
prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou
obsaženy v příloze tohoto posudku):
• Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/51/IPP/1208669.001/12/LKM
• Vyjádření KHS Libereckého
čj. KHSLB 13395/2012

kraje

• Vyjádření Státního úřadu
čj. SÚJB/RCKA/18012/2012

pro

se

Liberec

sídlem

jadernou

v

ze

Liberci

bezpečnost

dne
ze

ze

dne
dne

3.7.2012,
27.6.2012,
10.7.2012,

• Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne
2.7.2012, čj. SBS 21782/2012
• Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 29.7.2012
• Vyjádření Libereckého kraje ze dne 19.7.2012
• Vyjádření KÚ Libereckého kraje ze dne 19.7.2012, č.j.: KULK 42291/2012OPŽP
767/2012
• Vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 9.7.2012,
čj. MUCL/40965/2012
• Vyjádření Města Stráž pod Ralskem ze dne 18.7.2012, čj. MUSPR/5263/2012
• Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ze dne 3. 7. 2012, čj. 1744/780/12
• Vnitřní sdělení odboru ochrany vod MŽP ze dne 28. 6. 2012, čj. 1858/740/12
• Interní sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 29. 6. 2012, čj. 2952/720/12

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1208669.001/12/LKM)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana přírody:
Předložený záměr je z hlediska ochrany přírody a krajiny nejen akceptovatelný,
ale dokonce – za předpokladu dodržení příslušných podmínek a realizace
konkrétních opatření – přínosný. ČIŽP k němu uplatňuje následující připomínky,
upozornění a doporučení:
1. Ve výčtu navazujících rozhodnutí a správních aktů v kap. B.I.9 ČIŽP postrádá
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění), závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4 odst. 2 téhož zákona)
a souhlas se stavební činností a terénními (event. vodohospodářskými) úpravami
v ochranném pásmu PP Rašeliniště Černého rybníka (§ 37 odst. 2 téhož zákona).
U výjimky z ochranných podmínek dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je
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vhodné blíže specifikovat, že se jedná o výjimku ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů (§ 56 uvedeného zákona). Chybí
rovněž přehled správních úřadů, které tato rozhodnutí, resp. závazná stanoviska
budou vydávat.
2. V přehledu ochranných pásem na str. 19 dokumentace není uvedeno ochranné
pásmo PP Rašeliniště Černého rybníka (do vzdálenosti 50 m od hranice PP), do
něhož zasahuje nejjižnější část řešeného území.
3. K dokumentaci je sice přiloženo stanovisko KÚ Libereckého kraje podle § 45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, to se však vzhledem k působnosti KÚ
dotýká pouze pozemků, jejichž správcem nejsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Aby bylo stanoviskem dle § 45i odst. 1 uvedeného zákona „pokryto“ celé řešené
území, je třeba toto stanovisko vyžádat ještě u MŽP, které je příslušné pro pozemky
spravované VLS CŘ, s.p.
4. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. ČIŽP upozorňuje, že
pokud jsou kácené dřeviny VKP, tj. např. součástí údolní nivy nebo vodního toku
(např. břehový porost), je povolení třeba ke kácení všech dřevin bez ohledu na
jejich velikost nebo plochu, na které rostou. Pakliže dřeviny nejsou VKP, je k jejich
kácení povolení orgánu ochrany přírody nezbytné jen tehdy, jedná-li se o stromy
o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo o souvislé
keřové porosty o celkové ploše nad 40 m2 (viz § 8 odst. 2 vyhl. MŽP č. 395/1992
Sb., v platném znění). V rámci navazujícího správního řízení ve věci povolení
kácení dřevin je třeba upřesnit druh, rozměry a funkční a estetický význam
konkrétních dřevin určených k pokácení.
5. Z dokumentace není zřejmé, zda probírkami a prořezávkami zpracovatel rozumí
zásahy prováděné pouze na lesních pozemcích nebo i na pozemcích mimo PUPFL.
Není rovněž uvedena kvantifikace těchto zásahů (plošný rozsah, přibližný počet
dřevin, které mají být probírkami a prořezávkami dotčeny – u kácení a mýcení tyto
údaje uvedeny jsou). Dále chybí údaj o rozsahu dočasného záboru PUPFL (str. 18
dokumentace).
6. Z hlediska dotčení lokálního biocentra a lokálního biokoridoru je k vyjádření
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Česká Lípa),
z hlediska dotčení regionálního biocentra pak KÚ Libereckého kraje (s výjimkou
pozemků ve správě VLS ČR, s.p., pro něž je příslušné MŽP.
7. Na straně 14 dokumentace je uvedeno, že u rekonstruovaných propustků bude na
vtokové straně provedeno opatření proti zanášení. Toto opatření je třeba koncipovat
tak, aby nebránilo migrační propustnosti propůstků pro drobné, zejména na vodu
vázané živočichy (i s ohledem na skutečnost, že v území je vymezen lokální
biokoridor).
8. Mezi VKP (str. 32 dokumentace) nejsou zmíněny vodní toky (bezejmenná vodoteč
protékající nivou a její drobné přítoky, Ploučnice a její drobné přítoky v severní
části řešeného území) a les, případně rašeliniště. V rámci žádosti o vydání
závazného stanoviska k zásahům do VKP je třeba zmínit nejen údolní nivu, ale
i tyto další prvky, neboť záměrem mohou být a budou dotčeny.
9. Botanický průzkum doporučuje ČIŽP doplnit o časný jarní aspekt (březen, duben),
zoologický průzkum pak o údaje o dalších skupinách bezobratlých, vč. vodních
(pavoukovci, měkýši, korýši) a informace o výskytu ryb, event. kruhoústých ve
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vodních tocích protékajících zájmovým územím (Ploučnice, bezjmenná vodoteč
vytékající z Černého rybníka a jejich drobné přítoky. Pro všechny zjištěné zvláště
chráněné živočichy by bylo vhodné uvést údaj o síle jejich vazby na danou lokalitu
(rozmnožoviště, hnízdiště, zimoviště vs. jen potravní nebo náhodný výskyt) –
v biologickém hodnocení uvedeno jen částečně. Na tomto základě by ČIŽP uvítala
návrh seznamu zvláště chráněných druhů, pro které bude třeba žádat o výjimku ze
základních ochranných podmínek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
10. Ve vyhodnocení vlivů na zvláště chráněné rostliny a živočichy ČIŽP postrádá
komentář k vlivům na jednotlivé druhy v průběhu realizace záměru – vyhodnoceny
jsou pouze vlivy z hlediska změny stávajícího stavu území ve stav cílový, nikoli
však samotný proces provádění úprav. Je rovněž třeba dopracovat opatřením
snížení, popř. kompenzaci vlivů na zvláště chráněné živočichy v průběhu realizace
záměru (záchranné transfery, termínové omezení apod.; bezzásahové zóny byly již
vymezeny). Dále doporučujeme respektovat návrhy uvedené na straně 48-51
biologického hodnocení, které nejsou výslovně uvedeny v kap. D.IV. dokumentace.
ČIŽP by v rámci biologického hodnocení uvítala rovněž komentář k možným
nepřímým vlivům záměru na přítomné zvláště chráněné živočichy, např. zvýšenou
hlučností a event. prašností při provádění prací a vyvolané dopravě materiálů.
11. Jako opatření k minimalizaci negativních vlivů na zákonem chráněné přírodní
fenomény doporučujeme, aby byl záměr v době realizace podroben průběžnému
biologickému dozoru.
12. V mechanizaci pracující v řešeném území a v motorových pilách by měli být
používány biologicky odbouratelné oleje.
13. ČIŽP považuje za žádoucí dopracovat opatření k omezení znečištění povrchových
vod splachy nebo rozplavením zemin v průběhu realizace záměru. Za přínosné
považuje vyhodnotit, v jaké intenzitě a do jaké vzdálenosti od místa provádění
úprav lze toto znečištění očekávat.
14. U materiálů použitých na zásyp nevyužívaného betonového kanálu, jam po
betonových patkách a pařezech nebo jiných prohlubní anebo v rámci terénních
úprav musí být předem ověřena jejich nezávadnost z hlediska obsahu škodlivých
látek.
15. V popisu EVL Horní Ploučnice na str. 31 dokumentace není uveden úplný výčet
předmětů ochrany (chybí vrkoč bažinný a celkem 8 přírodních stanovišť).
B) Ochrana lesa:
Z hlediska ochrany lesa není předloženou dokumentací posouzen vliv realizace záměru
na les, tedy lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Není zhodnocen rozsah a způsob dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, vliv
na porosty z hlediska změn hladiny spodní vody, otevření porostních stěn, provedení
nespecifikovaných těžebních (kácení, mýcení) a výchovných zásahů (probírky
a prořezávky), pojezdů mechanizmů atd. Dále není zhodnocen vliv realizace záměru
(zejména v době jejího průběhu) na síť lesních cest. Materiál blíže nerozpracovává
způsob biologické rekultivace na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (není
zdůvodněn rámcově navrhovaný způsob výsadeb – sukcesní plochy a RLV).
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C) Ochrany vod:
Bez připomínek. Realizace záměru by měla mít pozitivní dopad na vodní režim
v lokalitě.
D) Ochrany ovzduší:
V kapitole ovzduší je uvedena mimo jiné i sekundární prašnost z odkrytých ploch, v této
souvislosti není v kapitole D.IV. uvedeno žádné opatření. Předpokládáme, že by alespoň
v období sucha mohlo být prováděno zkrápění exponovaných míst.
E) Odpady:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A
1. Jedná se o připomínky formálního charakteru bez vlivu na provedené hodnocení
a na závěry dokumentace.
2. Na straně 19 dokumentace jsou uváděna ochranná pásma technického charakteru,
ochranné pásmo PP Rašeliniště Černého rybníka (do vzdálenosti 50 m od hranice
PP), do něhož zasahuje nejjižnější část řešeného území je uvedeno na straně 30
dokumentace, jedná se o připomínku formálního charakteru bez vlivu na
provedené hodnocení a na závěry dokumentace.
3. Zpracovatel posudku v rámci jeho činnosti požádal oznamovatele o zajištění
stanoviska MŽP podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění tak,
aby bylo stanoviskem dle § 45i odst. 1 uvedeného zákona „pokryto“ celé řešené
území. Stanovisko je doloženo v příloze posudku.
4. Připomínky jsou řešeny následujícími podmínkami zařazenými do návrhu
stanoviska:
• ke kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
• v rámci navazujícího správního řízení ve věci povolení kácení dřevin je třeba
upřesnit druh, rozměry a funkční a estetický význam konkrétních dřevin
určených k pokácení
5. Studiem dokumentace, dokumentace pro územní řízení, místním šetřením
a konzultací s oznamovatelem bylo zjištěno, že se jedná převážně o zásahy mimo
PUPFL, a to především v severní části řešeného území (pravý břeh nivy
Ploučnice), kde budou odstraňovány antropogenní navážky, plošný rozsah,
přibližný počet dřevin, které mají být probírkami a prořezávkami dotčeny je v této
fázi obtížné určit a byl by pouze spekulativního charakteru, autor dokumentace
provedl kvalifikovaný odhad předpokládaného množství vytěžené dřevní hmoty na
500 plm. Připomínky jsou řešeny následujícími podmínkami zařazenými do návrhu
stanoviska:
• v dalších fázích přípravy záměru specifikovat rozsah probírek a prořezávek
• v dalších fázích přípravy záměru specifikovat rozsah dočasného záboru
PUPFL
6. Jedná se pouze o konstatování příslušnosti jednotlivých správních úřadů.
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7. Připomínka je řešena následující podmínkou zařazenou do návrhu stanoviska:
• opatření proti zanášení propustků je třeba koncipovat tak, aby nebránilo
migrační propustnosti pro drobné, zejména na vodu vázané živočichy
8. Jedná se o připomínku formálního charakteru, autor dokumentace na základě
definice VKP dle § 3 písm. b zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění konstatuje,
že převážná část řešeného území je významným krajinným prvkem – údolní niva,
do té samozřejmě patří i bezejmenná vodoteč protékající nivou a její drobné
přítoky, Ploučnice a její drobné přítoky v severní části řešeného území a les,
případně rašeliniště. Připomínka nemá vliv na provedené hodnocení a na závěry
dokumentace.
9. Vzhledem k provedenému biologickému hodnocení (Višňák 2011), které je součástí
dokumentace viz příloha 5, považuje zpracovatel posudku toto hodnocení za
dostatečné pro účely zpracované dokumentace a hodnocení vlivů na životní
prostředí v rámci procesu EIA. Na základě výše uvedeného hodnocení byly určeny
bezzásahové plochy, které jsou z pohledu ochrany přírody nejcennější.
10. Do návrhu stanoviska převzata následující doporučení:
• navážku odvalu je žádoucí odtěžit v co největším plošném rozsahu,
především však v plné délce, aby byla zajištěna kontinuita nivy, která je mj.
i vymezeným biokoridorem lokálního významu
• likvidaci betonového kanálu provést zasypaním původním výkopkem tak,
aby nedošlo k narušení sousedních mokřadních biotopů
• provést likvidace navážek při silnici v severní části území, které omezují nivu
a představují v ní nežádoucí antropogenní prvek, vyklidit veškerý cizorodý
materiál až po okraj původního terénu, přičemž ovšem nesmí být narušen
biotop mokřadních březin a olšin, v uvolněném prostoru lze vyhloubit
i mělké prohlubně, v nichž se bude trvale držet voda a vzniknou zde tak
podmínky pro rozvoj cenné flóry a fauny
• neprovádět žádná opatření, která by měla za důsledek vysušení dílčích ploch
– žádoucí je naopak vytvoření nových mokřin
11. Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• v době realizace bude průběh prací podroben průběžnému biologickému
dozoru.
12. Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• v mechanizaci pracující v řešeném území a v motorových pilách používat
biologicky odbouratelné oleje
13. Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• dopracovat opatření k omezení znečištění povrchových vod splachy nebo
rozplavením zemin v průběhu realizace záměru
• v případě provádění terénní úprav ve stanoveném záplavovém území
vodního toku Ploučnice, nebudou ve stanoveném záplavovém území
skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné
vodám
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14. Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• u materiálů použitých na zásyp nevyužívaného betonového kanálu, jam po
betonových patkách a pařezech nebo jiných prohlubní anebo v rámci
terénních úprav musí být předem ověřena jejich nezávadnost z hlediska
obsahu škodlivých látek
15. Vzhledem k tomu, že dotčené území nezasahuje do žádné evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti NATURA 2000, jedná se o připomínku formálního
charakteru bez vlivu na provedené hodnocení a na závěry dokumentace.
Ad B) Pozemky určené k plnění funkcí lesa, které budou záměrem dotčeny, se
nacházejí především v jižní části posuzovaného záměru, zde budou probíhat terénní úpravy
především v okolí betonového kanálu v rámci jeho zasypávání, tento je zde z větší části veden
pod vedením VN, kde je porost pravidelně mýcen. Částečně se PUPFL také dotkne likvidace
vlastního tělesa odvalu. V severní části se PUPFL dotknou terénní úpravy především v okolí
betonového kanálu v rámci jeho zasypávání, tento je zde opět z větší části veden v souběhu
s vedením VN, kde je porost pravidelně mýcen.
Rozsah dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa je tedy velmi malý, práce budou
probíhat především na okrajích lesních porostů, vliv na porosty z hlediska změn hladiny
spodní vody nelze předpokládat s výjimkou pozemku p.č. 649/1, který přímo sousedí
s odvalem. Tento pozemek je však v současné době z větší části bez lesního porostu a bude zde
provedena nová výsadba. Co se týká ostatních pozemků, od odvalu ve směru k Černému
rybníku, ty jsou situovány za násypem lesní cesty, který tvoří přirozenou bariéru, která
znemožňuje ovlivnění vodního režimu. Otevření porostních stěn, ovlivnění sítě lesních cest
nelze na základě prostudování dokumentace EIA a dokumentace pro územní řízení
předpokládat.
Do návrhu stanoviska zařazena podmínka:
• Způsob biologické rekultivace na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
dále konzultovat se zpracovatelem biologického hodnocení
Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad D) Do návrhu stanoviska v posudku zařazena následující podmínka:
• snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší dodržováním
opatření ke snížení prašnosti například skrápěním upravované plochy,
pravidelným úklidem komunikací a manipulačních ploch a čištěním vozidel
Ad E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
(č.j.: KHSLB 13395/2012)
Podstata vyjádření:
Příspěvky látek znečišťujících ovzduší nepřekročí úroveň emisních limitů a z hlediska vlivu
hluku záměr neovlivní významným způsobem stávající hlukovou situaci v řešeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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3. Vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(č.j.: SÚJB/RCKA/18012/2012)
Podstata vyjádření:
Dle názoru SÚJB je v dokumentaci potřeba věnovat více pozornosti i přítomnosti
a možnému šíření radioaktivních látek do okolí vzhledem k charakteru záměru.
SÚJB nemá k zaslané dokumentaci připomínky z hlediska požadavků stanovených
atomovým zákonem č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcích předpisů, neboť ty jsou řešeny ve
správních řízeních podle tohoto zákona, nikoliv v řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínky jsou řešeny následujícími podmínkami navrženými do návrhu stanoviska:
• Pro provedení navrhovaných činností bude vypracován Program
monitorování, který stanoví rozsah a způsob sledování veličin důležitých
z hlediska radiační ochrany.
• Bude prováděno měření radionuklidů v životním prostředí při a po
provedení terénních úprav a stanoveny podmínky snížení radiační zátěže
a podmínky radiační ochrany.

4. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 21782/2012)
Podstata vyjádření:
K vlastní dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí nemá zdejší úřad připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Povodí Ohře, s.p.
Podstata vyjádření:
Nemáme žádné zásadní připomínky, pouze upozorňujeme, že pokud budou terénní úpravy
prováděny mimo jiné i ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ploučnice, nebudou
ve stanoveném záplavovém území skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály
ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
Stanovisko zpracovatele posudku
•

Do návrhu stanoviska doplněno následující doporučení:
V případě provádění terénní úprav ve stanoveném záplavovém území vodního toku
Ploučnice, nebudou ve stanoveném záplavovém území skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám.
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6. Vyjádření Libereckého kraje
Podstata vyjádření:
Liberecký kraj neuplatňuje žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
7. Vyjádření KÚ Libereckého kraje
(č.j.: KULK 42291/2012OPŽP 767/2012)
Podstata vyjádření:
A) z hlediska státní správy lesů:
Bez připomínek.
B) z hlediska ochrany ovzduší:
Bez připomínek.
C) z hlediska vodního hospodářství:
1. Pokud stavby navrhované k odstranění byly povoleny jako vodní díla, je nutné
povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15 vodního
zákona k odstranění předmětné stavby (např. kanalizační stoka Lužice apod.)
2. Navrhované obnovení koryta bezejmenné vodoteče je nutné posuzovat ve
smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona jako vodní dílo, které
podléhá povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15
vodního zákona.
3. Bude-li navrhovanou činností dotčeno ochranné pásmo vodovodního řadu
vodovodu pro veřejnou potřebu, je k ní nutný souhlas vlastníka.
D) z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Bez připomínek.
E) z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu:
Bez připomínek.
F) z hlediska odboru zdravotnictví:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A a B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Podmínky byly převzaty do návrhu stanoviska v posudku v tomto znění:
• pokud stavby navrhované k odstranění byly povoleny jako vodní díla, je
nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15
vodního zákona k odstranění předmětné stavby (např. kanalizační stoka
Lužice apod.)
• navrhované obnovení koryta bezejmenné vodoteče je nutné posuzovat ve
smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona jako vodní dílo, které
podléhá povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15
vodního zákona.
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• bude-li navrhovanou činností dotčeno ochranné pásmo vodovodního řadu
vodovodu pro veřejnou potřebu, je k ní nutný souhlas vlastníka.
Ad D-F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
8. Vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí
(č.j.: MUCL/40965/2012)
Podstata vyjádření:
A) lesní hospodářství:
z hlediska z.č. 289/1995 Sb., o lesích nemáme k předložené dokumentaci záměru na
životní prostředí připomínek.
Upozorňujeme, že stavba do 50 m od lesa a stavba, kterou má být dotčen PUPFL,
podléhá vydání závazného stanoviska o umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa (ochranné pásmo lesa) a závazného stanoviska k umístění stavby, kterou dojde
k dotčení PUPFL, dle ustanovení §14 odst. 2 lesního zákona, o které stavebník požádá
se všemi náležitostmi žádosti orgán státní správy lesů. Zde je nutné znát plochu
dotčených lesních pozemků a jejich vlastnictví kvůli místní a věcné příslušnosti. Při
dalším užívání pozemků je třeba dbát základních povinností při ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
B) z hlediska z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, z hlediska z.č. 254/2001 Sb., o vodách
a z hlediska z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
Bez připomínek.
C) Ochrana ZPF:
z hlediska z.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je příslušné
Ministerstvo životního prostředí
D) Ochrana ovzduší
z hlediska z.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší není MěÚ Česká Lípa příslušný
k vyjádření.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Do návrhu stanoviska doplněno následující doporučení:
• požádat o vydání závazného stanoviska pro stavbu do 50 m od okraje lesa
a stavbu, kterou bude dotčen PUPFL.
Ad B-D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
9. Vyjádření Města Stráž pod Ralskem
(č.j.: MUSPR/5263/2012)
Město Stráž pod Ralskem zdůrazňuje, že v části zájmového území je třeba respektovat trasu
stavby „Cyklostezky Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře“, provádění obou staveb musí
být koordinováno, aby se zabránilo případnému střetu. Město Stráž pod Ralskem jako
dotčená obec nemá námitek proti uvedenému záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
Podmínka je uvedena na str. 64 dokumentace, do návrhu stanoviska v posudku byla
navržena v tomto pozměněném znění:
• je třeba respektovat trasu stavby „Cyklostezky Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře
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10. Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP
(čj. 1744/780/12)
Do kapitoly D.IV charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí požadujeme doplnit podmínku: Při
realizaci záměru je nutné snižovat především vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší
dodržováním opatření ke snížení prašnosti například skrápěním upravované plochy,
pravidelným úklidem komunikací a manipulačních ploch a čištěním vozidel.
Stanovisko zpracovatele posudku
Podmínka byla převzata do návrhu stanoviska v posudku v tomto znění:
• snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší dodržováním opatření ke
snížení prašnosti například skrápěním upravované plochy, pravidelným úklidem
komunikací a manipulačních ploch a čištěním vozidel

11. Vnitřní sdělení odboru ochrany vod MŽP
(čj. 1858/740/12)
Pokud budou během realizace záměru:
- likvidovány splaškové odpadní vody v souladu s §38 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
- realizována taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod splachy ze
staveniště a k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod např. úniky ropných
látek a mechanizmů
- respektována omezení v záplavovém území v souladu s § 67 vodního zákona
nemá odbor ochrany vod k záměru další připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Podmínky byly do návrhu stanoviska v posudku zařazeny v tomto znění:
• splaškové odpadní vody likvidovat v souladu s §38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
•

realizovat taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod splachy ze
staveniště a k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod např. úniky ropných
látek a mechanizmů

•

v případě provádění terénní úprav ve stanoveném záplavovém území vodního toku
Ploučnice, nebudou ve stanoveném záplavovém území skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám

12. Vnitřní sdělení odboru odpadů MŽP
(čj. 2952/720/12)
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“ je
lokalizován do nezastavěného území dostatečně vzdáleného od obytné zástavby. Kontakt
záměru se souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít za
předpokladu dodržení navržených podmínek významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima,
hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu, flóru,
ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Znečišťování ovzduší spojené se
záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných právních předpisů a technickými
a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Ministerstva životního prostředí, je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne
Č.j.:

2012

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:

Plocha terénních úprav
Objem zemních prací
z toho odval č. 13
odstranění navážek podél technolog. rozvodů
odstranění navážek podél bet. kanálu
výkopy koryt vodotečí a tůní
Plocha nových tůní
Biologická rekultivace

cca 40 000 m2
cca 54 510 m3
cca 22 000 m3
cca 25 000 m3
cca 3 710 m3
cca 3 800 m3
cca 5 450 m2
na ploše 3,24 ha

Dále budou v řešeném území:
• odstraněny stavební konstrukce a materiály
• na několika místech bude přerušen betonový kanál, jeho dno bude vždy po
cca 50 m rozbito a kanál bude zasypán
• opraveny propustky
Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký
Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře
Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře

Obchodní firma oznamovatele:

DIAMO, státní podnik

IČ oznamovatele:

00 00 27 39

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Máchova 201
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471 27 Stráž pod Ralskem

II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Josef Tomášek, CSc.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93
prodloužení autorizace č.j. 5834/ENV/11

Datum předložení dokumentace: červen 2012
Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11

Datum předložení posudku:

9. října 2012

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2012

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 6, odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Josefem
Tomáškem, CSc. a kol. v dubnu 2012.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence dne 13.6.2012.

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem MŽP, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence ze dne 2. 8. 2012 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02,
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

•

Posudek předán MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence dne 9.10.2012.

•

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

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
35

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy

Vlivy záměru „Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“ na životní
prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. Veřejnost se v rámci posuzování
vlivů záměru nevyjádřila.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
1. Vyjádření
č.j. ČIŽP/51/IPP/1208669.001/12/LKM

Liberec

ze

dne

3.7.2012,

2. Vyjádření KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 27.6.2012,
čj. KHSLB 13395/2012
3. Vyjádření Státního úřadu
čj. SÚJB/RCKA/18012/2012

pro

jadernou

bezpečnost

ze

dne

10.7.2012,

4. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne
2.7.2012, čj. SBS 21782/2012
5. Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 29.7.2012
6. Vyjádření Libereckého kraje ze dne 19.7.2012
7. Vyjádření KÚ Libereckého kraje ze dne 19.7.2012, č.j.: KULK 42291/2012OPŽP
767/2012
8. Vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 9.7.2012,
čj. MUCL/40965/2012
9. Vyjádření Města Stráž pod Ralskem ze dne 18.7.2012, čj. MUSPR/5263/2012
10. Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ze dne 3. 7. 2012, čj. 1744/780/12
11. Vnitřní sdělení odboru ochrany vod MŽP ze dne 28. 6. 2012, čj. 1858/740/12
12. Interní sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 29. 6. 2012, čj. 2952/720/12

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy“ je
lokalizován do nezastavěného území dostatečně vzdáleného od obytné zástavby. Kontakt
záměru se souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít za
předpokladu dodržení navržených podmínek významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima,
hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu, flóru,
ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Znečišťování ovzduší spojené se
záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných právních předpisů a technickými
a organizačními opatřeními bude minimalizováno.

36

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy

V případě havarijních situací nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto stanoviska,
je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných
i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastní realizace
záměru.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména vod), případně opatření zabraňující narušení cenných biotopů –
nezasahovat do území určených biologickým hodnocením jako bezzásahová.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 12 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů, veřejnost se k záměru
nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Stanovisko:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Při přípravě a realizaci stavby:
1.

Respektovat podmínky z procesu dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.

2.

Respektovat připomínky zpracovatele biologického hodnocení. Jedná se zejména o
tyto připomínky:
•
•

nezasahovat do cenných biotopů stávajících tůní, mokřadních lad a bažinných olšin
ponechat písčité, dosud nezalesněné plochy samovolné sukcesi
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•

při odtěžbě odvalu by měl být odkryt původní půdní profil slatiny; ta by měla být
ponechána na místě, s výjimkou míst, kde budou vytvářeny prohlubně (tůně a nové
koryto potoka),
• potok by neměl být příliš zahloubený, jeho hladina by měla být blízko terénní úrovně,
• provést likvidace navážek při silnici v severní části území., které omezují nivu
a představují v ní nežádoucí antropogenní prvek, vyklidit veškerý cizorodý materiál až
po okraj původního terénu, přičemž ovšem nesmí být narušen biotop mokřadních
březin a olšin, v uvolněném prostoru lze vyhloubit i mělké prohlubně, v nichž se bude
trvale držet voda a vzniknou zde tak podmínky pro rozvoj cenné flóry a fauny,
• tůně by měly být uprostřed nejméně 1 m hluboké (velké tůně a tůně průtočné až 2 m
hluboké), aby se v nich dlouhodobě udržela voda, na tuto hlubinu musí navazovat
mírně se svažující břeh (litorál), v němž se budou moci uplatnit organismy s různými
ekologickými nároky,
• navážku odvalu je žádoucí odtěžit v co největším plošném rozsahu, především však
v plné délce, aby byla zajištěna kontinuita nivy, která je mj. i vymezeným
biokoridorem lokálního významu,
• likvidaci betonového kanálu provést zasypáním původním výkopkem tak, aby nedošlo
k narušení sousedních mokřadních biotopů,
• neprovádět žádná opatření, která by měla za důsledek vysušení dílčích ploch – žádoucí
je naopak vytvoření nových mokřin.
3. Pokud stavby navrhované k odstranění byly povoleny jako vodní díla, je nutné
povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15 vodního
zákona k odstranění předmětné stavby (např. kanalizační stoka Lužice apod.)
4.

Navrhované obnovení koryta bezejmenné vodoteče je nutné posuzovat ve smyslu
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona jako vodní dílo, které podléhá
povolení příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 15 vodního
zákona.

5.

Bude-li navrhovanou činností dotčeno ochranné pásmo vodovodního řadu vodovodu
pro veřejnou potřebu, je k ní nutný souhlas vlastníka.

6.

Požádat o vydání závazného stanoviska pro stavbu do 50 m od okraje lesa a stavbu,
kterou bude dotčen PUPFL.

7.

Realizovat taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod splachy ze
staveniště a k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod např. úniky ropných
látek a mechanizmů

8.

Vypracovat podrobné řešení biologické rekultivace. V tomto řešení budou
respektovány připomínky zpracovatele biologického hodnocení. Jedná se zejména
o tyto připomínky:
•
•

•

na plochách s převážně písčitými, nezamokřenými půdami jsou vhodnými dřevinami
zejména dub a buk,
na místě po odtěžení odvalu jsou vhodnými dřevinami olše a vrby (zejména vrba
popelavá a vrba ušatá), bříza pýřitá, v malém množství i smrk, z keřů případně ještě
krušina olšová, střemcha a kalina; není zde ovšem žádoucí vytvořit zapojený stromový
porost,
tůně by měly zůstat co nejdéle bez většího zástinu, v jejich březích lze jen pomístně
vysazovat keřové vrby,
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•
9.

v zamokřených sníženinách by mělo jít pouze o hloučky olší a keřových vrb, ev.
dalších vhodných dřevin, kdy většina plochy by měla zůstat otevřená.

V dalších fázích projektové přípravy specifikovat dočasné zábory PUPFL.

10. V dalších fázích přípravy záměru specifikovat rozsah probírek a prořezávek.
11. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
12. V rámci navazujícího správního řízení ve věci povolení kácení dřevin je třeba
upřesnit druh, rozměry a funkční a estetický význam konkrétních dřevin určených
k pokácení.
13. V případě provádění terénní úprav ve stanoveném záplavovém území vodního toku
Ploučnice, nebudou ve stanoveném záplavovém území skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám.
14. Je třeba respektovat trasu stavby „Cyklostezky Stráž pod Ralskem – Hamr na
Jezeře.
V období realizace
15. V době realizace bude průběh prací podroben průběžnému biologickému dozoru.
16. Způsob biologické rekultivace na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dále
konzultovat se zpracovatelem biologického hodnocení.
17. Splaškové odpadní vody likvidovat v souladu s §38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
18. Realizovat taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod splachy ze
staveniště a k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod např. úniky ropných
látek a mechanizmů.
19. V případě provádění terénní úprav ve stanoveném záplavovém území vodního toku
Ploučnice, nebudou ve stanoveném záplavovém území skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám.
20. Opatření proti zanášení propustků je třeba koncipovat tak, aby nebránilo migrační
propustnosti pro drobné, zejména na vodu vázané živočichy.
21. V mechanizaci pracující v řešeném území a v motorových pilách používat biologicky
odbouratelné oleje.
22. Dopracovat opatření k omezení znečištění povrchových vod splachy nebo
rozplavením zemin v průběhu realizace záměru.
23. U materiálů použitých na zásyp nevyužívaného betonového kanálu, jam po
betonových patkách a pařezech nebo jiných prohlubní anebo v rámci terénních
úprav musí být předem ověřena jejich nezávadnost z hlediska obsahu škodlivých
látek.
24. Snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší dodržováním opatření ke
snížení prašnosti například skrápěním upravované plochy, pravidelným úklidem
komunikací a manipulačních ploch a čištěním vozidel.
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25. Pro provedení navrhovaných činností bude vypracován Program monitorování,
který stanoví rozsah a způsob sledování veličin důležitých z hlediska radiační
ochrany.
26. Bude prováděno měření radionuklidů v životním prostředí při a po provedení
terénních úprav a stanoveny podmínky snížení radiační zátěže a podmínky radiační
ochrany.
27. Kácení a mýcení ruderálního porostu a náletových dřevin v oblastech rekultivačních
zásahů provádět jen v období vegetačního klidu a ohleduplně k okolnímu prostředí.
28. Kontrolovat kvalitu vytěžených materiálů z hlediska dalšího nakládání s nimi.
29. Použít stavební mechanizaci s nízkým měrným tlakem na podložku vhodnou pro
práci v zamokřeném území, případně kráčivá rypadla. Navrhované terénní práce by
měly být prováděny ve vhodném klimatickém období.
30. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek.
31. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
32. Pro případ havárie (únik pohonných hmot případně olejů) bude v místě dostatek
zásahových a sanačních prostředků.
33. Zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.
V období trvalého provozu
34. Po provedení biologické rekultivace provádět pěstební péči po dobu pěti let.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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Kopie vyjádření MŽP dle §45 i z.č. 114/1992 Sb., v platném znění
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