MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 15. 11. 2014
Č.j.: 78659/ENV/14

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Pískovna Dolní Pertoltice“
konaného dne 6. 11. 2014 v Kulturním domě,
Dolní Pertoltice 64, 463 73 Habartice, od 15:00 hod.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:


Dne 6. 10. 2010 byla na MŽP předložena dokumentace (1. verze) vlivů záměru na
životní prostředí (dále jen „dokumentace“), zpracovaná Ing. Liborem Ládyšem.



Dne 18. 10. 2010 byla dokumentace vrácena oznamovateli, z důvodů nesouladu
údajů o kapacitě těžby.



Dne 23. 12. 2010 obdrželo MŽP přepracovanou dokumentaci (2. verze) záměru.



Dne 7. 1. 2011 MŽP rozeslalo přepracovanou dokumentaci dotčeným územním
samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.



Dne 28. 2. 2011 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Pavel Varga.



Dne 2. 3. 2011 obdržel zpracovatel posudku pověření MŽP o zpracování posudku.



Dne 11. 4. 2011 byla přepracovaná dokumentace na základě doručených vyjádření
a na základě doporučení zpracovatele posudku vrácena k opětovnému přepracování
oznamovateli.



Dne 15. 11. 2012 obdrželo MŽP podruhé přepracovanou dokumentaci (3. verze)
záměru.



Dne 29. 11. 2012 MŽP rozeslalo třetí verzi dokumentace dotčeným územním
samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.



Dne 27. 2. 2013 byla třetí verze dokumentace na doporučení zpracovatele posudku
vrácena oznamovateli k doplnění, z důvodu problematiky krajinného rázu, velikosti
a tvaru navrženého dobývacího prostoru aj.



Dne 8. 4. 2014 obdrželo MŽP doplněk dokumentace záměru.



Dne 23. 4. 2014 MŽP rozeslalo doplněk dokumentace dotčeným územním
samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.



Dne 29. 4. 2014 byla zveřejněna informace o doplňku dokumentace na úřední desce
Libereckého kraje.



Dne 5. 6. 2014 byl doplněk dokumentace záměru zaslán zpracovateli posudku spolu
s vyjádřeními doručenými k doplňku dokumentace.



Dne 21. 7. 2014 byla zpracovateli posudku na jeho žádost prodloužena lhůta pro
zpracování posudku.



Dne 17. 9. 2014 byl na MŽP předložen zpracovaný posudek.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku ve smyslu § 17
zákona se uskutečnilo dne 6. 11. 2014 v Kulturním domě, Dolní Pertoltice 64,
463 73 Habartice, od 15:00 hod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Petr Slezák,
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence. Na jednání byla za MŽP dále přítomna Ing. Kateřina Tytlová,
pracovnice oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, doplněk dokumentace, posudek,
vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti
k posouzení vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele

Lubomír Starý

zpracovatele dokumentace

Ing. Libor Ládyš, společnost EKOLA
GROUP s.r.o., spolu s ním byla dále
přítomna Ing. Hana Mosiurczáková

zpracovatele posudku

Ing. Pavel Varga spolu s ním byl
dále přítomen RNDr. Milan Macháček

dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj

Ing. Magdaléna Slavíková, referentka
oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí

Obec Pertoltice

Viktor Podmanický, starosta
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Romana Šidlová, starostka

Obec Bulovka
dotčené správní úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Magdaléna Slavíková, referentka
oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí

Městský úřad Frýdlant

nezúčastnil se

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová, Ph.D., vedoucí
odboru hygieny obecné a komunální

Česká inspekce životního prostředí,
OI Liberec

nezúčastnil se

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina

nezúčastnil se

Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy V

nezúčastnil se

Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 16 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Slezák (MŽP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto
záměru na životní prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Lubomír Starý, jako zástupce oznamovatele, představil projednávaný záměr a uvedl
důvody potřeby záměru.
Ing. Libor Ládyš, jako zpracovatel dokumentace a doplňku dokumentace, seznámil
přítomné s vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, se závěry dokumentace a uvedl, že
vyhodnoceny byly zejména vlivy na hlukovou situaci, ovzduší, zásah do krajiny a veřejné
zdraví. Závěrem podotkl, že v rámci záměru dojde k odkrývání ložiska postupně, nikoliv
najednou. Doporučuje záměr k realizaci za předpokladu splnění a dodržení podmínek
stanovených v dokumentaci.
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Ing. Pavel Varga, zpracovatel posudku, zhodnotil kvalitu, úplnost a rozsah
dokumentace. Uvedl, že v přepracované dokumentaci byly zpracovány odborné studie.
Doplněk dokumentace reaguje na požadavky příslušných úřadů. Úplnost dokumentace
po obdržení doplňku dokumentace ve vztahu k vlivům záměru na životní prostředí považuje
za materiál dostačující k možnosti posouzení vlivů záměru na životní prostředí a formulaci
návrhu stanoviska. V záměru nebyly prokázány neúnosné vlivy záměru na životní prostředí.
Ve vztahu k vlivům záměru na ovzduší je záměr realizovatelný za předpokladu důsledného
omezování prašnosti při těžbě a dopravě suroviny. Z akustického hlediska nejsou proti
záměru při splnění všech navrhovaných podmínek žádné další námitky. S realizací záměru
nelze předpokládat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr bude mít trvalý
vliv na změnu reliéfu a nepříznivý vliv spojený se záborem zemědělské půdy a pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Negativní ovlivnění krajinného rázu a zásah do biotopů zvláště
chráněných druhů bude kompenzovat plánovaná rekultivace, která ve své konečné podobě
může přispět ke zvýšení ekologické stability území. Z hlediska vlivů na flóru, faunu
a ekosystém je realizace záměru při splnění všech navrhovaných podmínek a kompenzačních
opatření akceptovatelná. Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního
prostředí konstatoval, že životní prostředí nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Poté Ing. Slezák požádal o vyjádření zástupce dotčených územních samosprávných
celků a dotčených správních úřadů. Jako první vystoupila Ing. Magdaléna Slavíková,
referentka oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, která prezentovala souhlasné
stanovisko Libereckého kraje.
Dále vystoupil Viktor Podmanický, starosta obce Pertoltice, který vyjádřil souhlas
s realizací záměru.
Následně vystoupila paní Romana Šidlová, starosta obce Bulovka, která uvedla, že
podmínky ve vyjádření k dokumentaci jsou vypořádané v posudku velmi dobře. Vyjádření
obce k posudku a doplňku dokumentace bude zasláno po veřejném projednání a po projednání
v obecním zastupitelstvu.
Dále vystoupili přítomní zástupci dotčených správních úřadů (Krajský úřad Libereckého
kraje, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci) a uvedli, že se
záměrem souhlasí a k předloženému doplňku dokumentace a posudku neuplatňují žádné
připomínky.
Následně v rámci diskuze uplatnili svá vyjádření dva zástupci veřejnosti. Připomínky se
týkaly vlivů záměru na podzemní vody.
Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (oznamovatelem, zpracovatelem
dokumentace a zpracovatelem posudku) obratem reagováno.
Na závěr veřejného projednání bylo Ing. Slezákem uvedeno, že vlivy záměru na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zápis
z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným subjektům a že na základě dokumentace,
doplňku dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude
MŽP vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení předmětného záměru na životní
prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 6. 11. 2014 v cca 16:00 hodin.
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III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný
nebo zvukový záznam.
Vlivy záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ byly projednány ze všech podstatných
hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení
pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“
podle zákona a vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Kateřina Tytlová
pracovnice odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřena řízením veřejného projednání

Schválil:

Ing. Petr Slezák
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
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