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Prohlášení
Posudek o vlivech záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí jsem
zpracoval jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č.j.: 13237/2567/OPVI/04 vydaného dne 23. 4. 2004 Ministerstvem životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 § 21 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
prodlouženého rozhodnutím č.j.: 70675/ENV/13 ze dne 31. 10. 2013.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování posudku o vlivech
záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí se podílel RNDr. Milan Macháček,
držitel autorizace pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění. RNDr. Macháček spolupracoval na zpracování posudku při řešení
otázek souvisejících s ochranou přírody, biologického hodnocení a posouzení vlivů záměru
na ekosystémy.

Ing. Pavel Varga
- držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., č. osvědčení: 13237/2567/OPVI/04 ze dne 23.4.2004, autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 70675/ENV/13 ze dne 31.10.2013
Českodubská 121, 463 52 Osečná
+420 606 423 363, +420 607 261 257, e-mail: pavel.varga@seznam.cz
RNDr. Milan Macháček
- držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., č. osvědčení: 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 10645/ENV/11 ze dne 22.2.2011
- autorizovaná osoba pro provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí MŽP o autorizaci čj. 1725/640/06 ze dne
10.10.2006; autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 77523/ENV/11 5247/610/11
ze dne 10.10.2011
- autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění, rozhodnutí o autorizaci čj. 2396/630/06 ze dne 30.1.2007; autorizace prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 92226/ENV/11 3152/630/11 ze dne 24.11.2011
Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava
+420 603 891 284; e-mail: ekoex@post.cz

Datum: 16. září 2014

Ing. Pavel Varga, Osečná

Ing. Pavel Varga
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ÚVOD
Dosavadní průběh procesu EIA je možné popsat následujícím způsobem.
Dne 6. 10. 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „příslušný úřad“)
dokumentaci záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“. Dopisem ze dne 18. 10. 2010 byla
v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 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) dokumentace vrácena oznamovateli,
a to z důvodu nesouladu údajů o kapacitě těžby s platným výkladem MŽP k bodu 2.3 (Těžba
ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad
1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu.
Dne 23. 12. 2010 byla na MŽP předložena druhá dokumentace EIA, ve které došlo
k úpravě variant těžební činnosti ve smyslu výše uvedeného výkladu a dne 7. 1. 2011 byla
rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 28. 2. 2011 byla dokumentace, včetně kopií všech
vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto obdržel 2. 3. 2011.
Dne 11. 4. 2011 byla dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování na základě
doručených vyjádření k dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.
Dne 15. 11. 2012 byla na MŽP předložena třetí dokumentace EIA, ve které došlo k další
dílčí úpravě variant těžební činnosti i k jiným úpravám a doplnění informací ve smyslu
požadavku MŽP, které byly uvedeny v dopisu ze dne 11. 4. 2011. Dne 29. 11. 2012 byla
dokumentace EIA rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 18. 1. 2013 byla dokumentace,
včetně kopií všech vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto
obdržel 23. 1. 2013.
Dne 27. 2. 2013 byla i tato třetí dokumentace EIA vrácena oznamovateli k doplnění na
základě doručených vyjádření k dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.
Dne 8. 4. 2014 obdrželo MŽP doplněk dokumentace, který byl dne 23. 4. 2014 rozeslán
ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 5. 6. 2014 byl doplněk dokumentace, včetně kopií všech
vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslán zpracovateli posudku, který tyto obdržel 18. 6. 2014.
Zpracovatel posudku požádal dopisem ze dne 16. 7. 2014 o prodloužení lhůty pro
zpracování posudku. Žádosti bylo ze strany MŽP vyhověno dopisem ze dne 21. 7. 2014.
Vývoj záměru v rámci procesu EIA, a to včetně prvního předložení záměru v roce 2001,
je popsán v úvodu doplňku dokumentace. Zde jsou uvedeny i mapové podklady
dokumentující postupné úpravy rozsahu navrhovaného dobývacího prostoru (DP).
Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice
a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace.
Dobývací prostor je umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice.
V území DP Dolní Pertoltice o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3
vytěžitelných zásob suroviny. Průměrný roční objem těžby se předpokládá ve výši
90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.
Hranice dobývacího prostoru Dolní Pertoltice byly navrženy tak, aby byly v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 horního zákona. V tomto ustanovení je uvedeno: „Dobývací
prostor se stanoví na základě výsledku průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru
a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko
mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze
stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních
ložisek a k vlivu dobývání“. Dále se při návrhu hranic dobývacího prostoru Dolní Pertoltice
vycházelo z předchozích připomínek dotčených orgánů státní správy, a proto byly

Ing. Pavel Varga, Osečná
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z původního návrhu z roku 2001 vypuštěny z hlediska ochrany přírody cennější partie, např.
jižní a jihozápadní části plochy ložiska, okrajové partie lesa, apod. Jedná se o plochy, na
kterých je podle výše uvedených stanovisek předpoklad, že zájmy chráněné podle zvláštních
předpisů zde převažují nad zájmem na využití výhradního ložiska. Na základě dopisu OPVŽP
MŽP čj. 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12. 7. 2002 na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské
úřady – odbory ŽP a zemědělství, který doporučuje, aby doba, na kterou je souhlasné
stanovisko EIA vydáváno, nepřekračovala 20 let, byla plocha DP zmenšena z původních
51,22 ha na 22,8265 ha.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM BYLA PŘEDÁNA ZPRACOVATELI
POSUDKU NÁSLEDUJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:
1.

Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 27.5.2014)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 9.1.2013)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 17.2.2010)

2.

Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. 32/2013 ze dne 13.2.2013)
Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. vl.17/2011 ze dne 17.2.2011)

3.

Vyjádření Obce Bulovka
(č.j.: 26/2011 ze dne 17.2.2011)

4.

Vyjádření Obce Višňová
(ze dne 11.2.2011)

5.

Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 33533/2014 ze dne 26.5.2014)
Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013)
Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 3551/2011 ze dne 18.2.2011)

6.

Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 1105/2014/OSUZP/3/Bu ze dne 20.5.2014)
Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 3641/2012/OSUZP/3/Bu ze dne 11.1.2013)
Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 642/2011/OSUZP/3/No ze dne 15.2.2011)

7.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 09881/2014 ze dne 15.5.2014)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 27616/2013 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 01061/12/11/2.5 ze dne 16.2.2011)

8.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1407447.001/13/LAS ze dne 19.5.2014)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1216941.001/12/LZG ze dne 7.1.2013)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1100765.001/11/LKM ze dne 31.1.2011)
9.

Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 1271/780/14 ze dne 20.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3219/780/12 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 144/780/11 ze dne 25.2.2011)

10.

Vyjádření MŽP odboru geologie
(č.j.: 757/660/14 ze dne 27.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru horninového a půdního prostředí
(č.j.: 91/660/11 ze dne 15.2.2011)

11.

Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 1440/740/14 ze dne 5.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 3465/740/12 ze dne 12.12.2012)

12. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 12958/2014 ze dne 19.5.2014)
Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 42585/2012 ze dne 10.1.2013)
13.

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory
a Krajské středisko Liberec
(č.j.: SR/0158/JH/2011-2 ze dne 21.2.2011)

14.

Vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
(č.j. FVS/50/2011/OI)

15.

Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci
(NPÚ-353/k 31384/2014 ze dne 13.5.2014)

16.

Vyjádření Občanského sdružení za ekologické Pertoltice
(ze dne 6.2.2011)

17.

Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 13.1.2013)
Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 17.2.2011)

18.

Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí Calla
(ze dne 6.3.2011)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“, zpracovaná dle § 8 a přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., prosinec 2010.
• Dokumentace záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“, zpracovaná dle § 8 a přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., listopad 2012.
• Doplněk dokumentace EIA, duben 2014.
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
k dokumentaci z listopadu 2012 a k doplňku dokumentace EIA z dubna 2014.
• Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC) v rámci procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí.
• Podklady vyžádané od oznamovatele.
• Místní šetření v místě posuzovaného záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Diskuse se zástupcem oznamovatele.
• Platná legislativa, normy, metodiky a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému
záměru.
• Mapové a jiné podklady.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název záměru
Pískovna Dolní Pertoltice
Kapacita (rozsah) záměru
Plocha v doplňku dokumentace navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Dolní
Pertoltice je 22,8265 ha. Průměrný roční objem těžby se předpokládá ve výši
90 000 m3 (144 000 tun) suroviny. Předpokládaná doba exploatace ložiska bude cca
20 let.
Navrhovaný DP Dolní Pertoltice zaujímá následující plochy dotčených pozemků:
p.p.č.

Výměra části pozemků
Zasahující do DP v ha

Kultura dle evidence
KN

Způsob
ochrany

705/4
715/9
celkem

22,7146
0,1119
22,8265

lesní pozemek
trvalý travní porost
---

PUPFL
ZPF
---

Umístění záměru
kraj:

Liberecký

obec: Pertoltice
k.ú.:

Dolní Pertoltice

Obchodní firma oznamovatele
Ladislav Šeda
IČ oznamovatele
657 11 149
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Jana Palacha 497, 511 01 Turnov

Ing. Pavel Varga, Osečná
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1.

Úplnost dokumentace

Hodnocení zpracovatele posudku
Přepracovaná dokumentace vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní
prostředí z listopadu 2012 (dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Vzhledem k délce trvání procesu EIA a tomu, že záměr byl posuzován v původní
dokumentaci z prosince 2010, v přepracované dokumentaci z listopadu 2012 a v doplňku
z dubna 2014, lze považovat celý komplexní materiál za poněkud nepřehledný. Dle názoru
zpracovatele posudku však tato nepřehlednost není natolik velkou komplikací, aby proces
EIA nemohl být dokončen vydáním stanoviska EIA.
V rámci přepracované dokumentace z listopadu 2012 a doplňku z dubna 2014 byly
zpracovány požadované odborné studií a posudky. Doplnění dokumentace dle názoru
zpracovatele posudku v plné míře reaguje na požadavky příslušného úřadu na doplnění
dokumentace. Po obdržení doplnění dokumentace lze dokumentaci jako celek hodnotit jako
akceptovatelnou k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V rámci zveřejnění dokumentace byla obdržena vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti hájících zájmy ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatelstva s tím, že vyjádření v některých případech obsahují
požadavky na doplnění dokumentace. Tyto požadavky jsou řešeny v rámci doplnění
dokumentace. Ostatní záležitosti, které byly předmětem vyjádření, jsou podle názoru
zpracovatele posudku standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných
následných správních řízeních týkajících se povolení předmětného záměru.
Poznámka: Vlastní náplň příslušných částí dokumentace, včetně vypořádání
vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů hájících
zájmy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva k dokumentaci, je komentována
zpracovatelem posudku v následujících částech posudku.
Úplnost dokumentace po obdržení jejího doplňku ve vztahu k vlivům záměru
„Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě
přípravy záměru za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat
návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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II.2

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

ČÁST B dokumentace
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru je uveden charakter
záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho
umístění, popis technického a technologického řešení záměru, předpokládaný termín zahájení
realizace záměru a jeho dokončení, výčty dotčených územně samosprávných celků
a navazujících rozhodnutí.
Hodnocení zpracovatele posudku
V kapitole B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru je popsán vývoj záměru v procesu EIA.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že v roce 2001 dokumentace EIA posuzovala záměr DP
o rozloze cca 75 ha. Předmětem záměru po všech změnách a doplnění v roce 2014 je
stanovení DP Dolní Pertoltice o rozloze 22,8265 ha. Zpracovatel posudku však podotýká, že
vzhledem k požadavku zachování možnosti migrace organismů podél okrajů pískovny,
a tedy i zachování funkcí biocentra NC 68 Poustecká obora je v rámci návrhu stanoviska
EIA požadováno upravit tvar předkládaného záměru (dobývacího prostoru)
z nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha na nepravidelný devítiúhelník
o výměře 22,7197 ha zrušením vrcholu 6 a jeho nahrazením dvěma vrcholy 7 a 8. Tento
tvar bude předložen k následujícím řízením o stanovení dobývacího prostoru.
Kapitola B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí byla doplněna
rozsáhlejším textem, který odkazuje na soulad záměru využití výhradního ložiska
štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice se strategickým dokumentem „Aktualizace Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje“ z roku 2011.
Informace obsažené v dokumentaci a jejím doplňku považuje zpracovatel posudku
za dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
V dokumentaci je uvedeno, že zábor ZPF bude činit 0,1119 ha V. třídy ochrany, BPEJ
6.77.69. Zábor PUPFL bude činit 22,7146 ha.
Hodnocení zpracovatele posudku
Na základě informací obsažených v dokumentaci a jejím doplňku nemá zpracovatel
posudku k této části dokumentace připomínky. Kromě upozornění, že v rámci návrhu
stanoviska EIA je požadováno upravit tvar předkládaného záměru (dobývacího prostoru)
z nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha na nepravidelný devítiúhelník
o výměře 22,7197 ha, čímž bude i zábor PUPFL menší.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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B.II.2. Voda
V dokumentaci je uvedeno, že těžba v pískovně Dolní Pertoltice bude probíhat
suchým způsobem. Nepočítá se ani s mokrou úpravou suroviny praním. Surovinu je
plánováno upravovat pouze tříděním.
Pro snížení sekundární prašnosti v areálu pískovny a na příjezdové komunikaci bude
v suchém období prováděno zkrápění. Množství této vody bude závislé na okamžitých
klimatických podmínkách. Odběr vody pro skrápění komunikací bude řešen ve spolupráci
s místními hasiči, případně s jiným subjektem mimo zájmové území.
Voda pro sociální zařízení v zázemí provozovny a pitná voda bude získávána
z veřejného vodovodu.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vystihují údaje uvedené v této části
dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V dokumentaci je uvedeno, že spotřeba energie a surovin bude adekvátní těžbě.
Záměr bude mít nároky na spotřebu elektrické energie (osvětlení provozních místností,
vytápění provozních budov) a na spotřebu pohonných a mazacích hmot pro provoz třídícího
zařízení a kolových nakladačů (nafta, motorové, převodové, mazací a hydraulické oleje).
Pro skladování rezerv pohonných hmot a olejů bude sloužit zvláštní bezpečnostní
sklad umístěný v zázemí provozovny. Pro manipulaci s oleji a pohonnými hmotami za
normálního provozu i v případě havárie bude vypracován provozní a havarijní řád.
Hodnocení zpracovatele posudku
S popisem uvedeným v této části dokumentace zpracovatel posudku v zásadě
souhlasí.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí následující:
Širším zájmovým územím procházejí silnice I/13 a místní komunikace.
Přístupová komunikace bude vedena do severní části dobývacího prostoru (vrchol č. 2
DP) odbočením ze silnice I/13.
Předpokládaný odbyt bude probíhat přibližně ze 75 % směrem na Liberec a cca 25 % na
Frýdlant a okolí.
Dopravu suroviny budou zajišťovat vozidla o nosnosti 10, 25 a 35 tun a to v poměru
70 % suroviny nákladními automobily a soupravami o nosnosti 25 a 35 tun a 30 % suroviny
nákladními automobily o nosnosti 10 t. Při ročním objemu těžby cca 90 000 m3 (cca
144 000 t) se bude denně expedovat v průměru 576 t. Expedici bude zajišťovat 14 vozidel
s nosností 25 a 35 tun a 17 sólo vozů s nosností 10 tun.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
S popisem uvedeným v této části dokumentace zpracovatel posudku v zásadě
souhlasí.
Opatření týkající se dopravy jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V dokumentaci je uvedeno, že v souvislosti s provozem pískovny budou rozhodujícími
škodlivinami emise NO2, CO, prachových částic a benzenu. Tyto škodlivé látky vznikají při
provozu uvnitř lomu a při přepravě výrobků po komunikacích na místo spotřeby.
Součástí dokumentace je podrobná Rozptylová studie hodnotící vlivy záměru na
ovzduší, která tvoří přílohu č. 2 této dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.2. Odpadní vody
V dokumentaci je uvedeno následující:
Povrchové vody
Dešťové odpadní vody se budou v provozovně přirozeně vsakovat a infiltrovat do
podloží.
Voda z příjezdové komunikace bude odváděna do vybudovaných příkopů.
Technologické odpadní vody
Těžba bude probíhat za sucha, s praním suroviny se vzhledem k místním
hydrologickým podmínkám nepočítá.
Splaškové odpadní vody
Vody ze sociálního zařízení budou jímány v bezodtokové jímce a pravidelně odváženy
na ČOV. Množství této vody bude odpovídat spotřebě.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.3. Odpady
Tato kapitola byla přepracována a doplněna. V závěru této kapitoly v doplňku
dokumentace je uvedeno, že za provozu štěrkopískovny by nemělo vznikat nadstandardní
množství odpadů, které by nadměrně ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při
běžném provozu a při údržbě strojního zařízení.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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B.III.4. Ostatní
Dokumentace uvádí, že zdroje hluku, které je potřeba vzít v úvahu při zjišťování vlivu
těžby, zpracování a přepravy štěrkopísku na stav akustické situace v zájmovém území, jsou
mobilní mechanismy, jejichž pohyb je omezen hranicemi areálu pískovny a zejména nákladní
vozidla zajišťující přepravu výrobků (obslužná doprava pískovny).
Součástí této dokumentace je podrobná Akustická studie (Příloha č. 1 dokumentace)
Vibrace mohou být způsobeny zejména dopravou štěrkopísku, na které se hlavní
měrou podílejí lehká a těžká nákladní vozidla. Tento negativní vliv působí zejména na statiku
budov.
Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy štěrkopísků nebude docházet
k žádnému zatížení radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.5. Doplňující údaje
Mezi doplňující údaje je v dokumentaci zařazeno upozornění na významné terénní
úpravy a zásahy do krajiny.
Hodnocení zpracovatele posudku
Na základě informací obsažených v doplnění dokumentace záměru nemá
zpracovatel posudku k této části dokumentace připomínky.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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ČÁST C dokumentace
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších charakteristik dotčeného území
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území. Dokumentace popisuje územní systémy ekologické stability (ÚSES),
zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná a staré ekologické zátěže,
extrémní poměry v dotčeném území.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nemá zpracovatel posudku připomínky.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.II.1. Ovzduší
Informace o imisním pozadí byly čerpány z dat tabelární ročenky 2010 z databáze
ČHMÚ. Jako reprezentativní stanice automatického imisního monitoringu (AIM) byly pro
zájmové území Frýdlantu, Arnoltic a Dolních Pertoltic vybrány stanice ČHMÚ 1018
Frýdlant-údolí a stanice ČHMÚ 1307 Radimovice. Měřící stanice jsou pozaďové měřící
stanice v zemědělské venkovské zóně. Naměřené hodnoty imisního pozadí byly
charakteristické pro obce i příměstskou krajinu.
Pro měření imisního pozadí benzenu nebyla z tabelární ročenky ČHMÚ 2010 nalezena
reprezentativní stanice AIM. Imisní pozadí benzenu bylo určeno podle mapy z grafické
ročenky ČHMÚ 2010.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
C.II.2. Akustická situace
Ve dnech 27. 5. a 8. 6. 2010 byla provedena v období 6-18 hod. měření akustické situace
a synchronně s měřením hluku bylo provedeno sčítání dopravy v daných profilech měření.
Místo měření M1 bylo vybráno v chráněném venkovním prostoru bytového domu v ulici
Novoměstská čp. 1020 ve městě Frýdlant. Mikrofon byl umístěn 2 m od fasády, 10 m od osy
nejbližšího jízdního pruhu, ve výšce 6,2 m nad terénem.
Místo měření M2 bylo vybráno v chráněném venkovním prostoru bytového domu čp. 159
v obci Arnoltice. Mikrofon byl umístěn 2 m od fasády, 6,7 m od osy nejbližšího jízdního
pruhu, ve výšce 2,5 m nad terénem.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Místo měření M3 bylo vybráno v chráněném venkovním prostoru rodinného domu čp. 54
v obci Pertoltice. Mikrofon byl umístěn 2 m od fasády, 37 m od osy nejbližšího jízdního
pruhu, ve výšce 2,3 m nad terénem.
Souhrnná tabulka se zjištěnou intenzitou dopravy a naměřenými a vypočtenými
ekvivalentními hladinami akustického tlaku
Intenzity dopravy
celková/nákladní

Údaje o měření
Místo
měření

M1

Doba
měření

12 h

Interval
měření
(hh:mm)
06:00-18:00

Profil
komunikace

Intenzita

I/13 do centra

5 182/446

I/13 z centra

4 477/303

II/291

3 273/294

Ekvivalentní hladina
tlaku A LAeq,T [dB]

akustického

Naměřené
hodnot

Vypočítané
hodnoty

Rozdíl

66,4

67,4

1,0

M2

12 h

06:00-18:00

I/13

1 493/147

65,3

65,5

0,2

M3

12 h

06:00-18:00

I/13

1 483/141

48,4

49,1

0,7

Výpočtové modely jsou kalibrovány s uvažovanou přesností výsledků výpočtového
modelu ± 2 dB.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
C.II.3. Voda
Povrchová voda
Z hydrogeologického hlediska leží DP Dolní Pertoltice v povodí - Smědá a Lužická Nisa
po Smědou, číslo hydrologického pořadí v dílčím povodí 2-04-10-027 (Pertoltický potok).
Pertoltický potok pramení na náhorní rovině v oblasti Horních Pertoltic. Jedna z jeho
drobných pramenných vodotečí vytéká ze Šálkova rybníka. Potok protéká malým rybníkem a
zástavbou obce, kde je na většině délky lemován vzrostlými břehovými porosty. V dalším
úseku teče Pertoltický potok dnem zalesněného údolí kolem vrchu Hradec k obci Předlánce,
kde se vlévá do Smědé. Z levé strany se do Pertoltického potoka vlévají tři bezejmenné
vodoteče.
Malá část dotčeného území v jižní části DP zasahuje do povodí Bulovského potoka (2-0410-026). Ve střední a dolní části Bulovského potoka jsou záplavové oblasti.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Jihovýchodní okraj DP Dolní Pertoltice je vzdálen cca 150 m od pásma hygienické
ochrany druhého stupně vodního zdroje Arnoltice.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace zásadnější připomínky. Mohla
být blíže rozvedena občasná vodoteč, protékající údolím západně od lesního porostu
(evidovaný vodní tok ID 14000587 - levostranný přítok Pertoltického potoka).
C.II.4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geologické poměry
Širší oblast kolem DP Dolní Pertoltice náleží geologicky k západosudetské soustavě
Českého masívu. Západní a severní část buduje hrubě zrnitá porfyrická rumburská žula, která
náleží k rozsáhlému lužickému žulovému plutonu. Mladší paleozoikum a mesozoikum nejsou
v širším okolí ložiska zastoupeny. Terciér v širším okolí představují jak sedimentární, tak
i vulkanické horniny. V sedimentární pánvi v prostoru Višňová – Frýdlant je zachován
poměrně mocný komplex uloženin (max. mocnost okolo 110 m) se dvěma uhelnými slojemi.
Vulkanity se vyskytují ve formě menších reliktů efuzivních těles.
Plošně značně rozšířené jsou kvartérní glacifluviální sedimenty. Jejich mocnosti jsou
značně rozdílné a pohybují se v souvislosti s morfologií předkvartérního reliéfu od několika
metrů až po 50 ÷ 60 m. Největších mocností dosahují v přehloubeném subglaciálním korytě
v prostoru Bulovka – Pertoltice – Černousy. Stratigraficky mladší jsou říční uloženiny Smědé,
Bulovského a Pertoltického potoka. Nejmladší kvartérní sedimenty představují pak sprašové,
eluviální a deluviální hlíny.
Hydrogeologické poměry
Z pohledu hydrogeologického členění se DP Dolní Pertoltice nachází v rajónu č. 1430
Kvartér Frýdlantského výběžku. Hydrogeologický kolektor tvoří štěrkopísky a písky
s vložkami jílů. Zvodnění při bázi izolují relativně nepropustné horniny krystalinika
a terciérní sedimenty s proměnlivou propustností dle faciálního vývoje (jílovitý či písčitý).
Průlinová propustnost glacifluviálních sedimentů dle koeficientů filtrace v řádech 10–3 až
10–4 m.s–1 je velmi dobrá. Specifická vydatnost se pohybuje řádově v l.s–1.m–1. Přirozené
odvodňování kolektoru probíhá do Smědé a jejích přítoků. Přírodní zdroje podzemních vod
v rajónu nebyly oceněny a odhadují se na 500 l.s–1. Celkový odběr podle SVHB se pohybuje
okolo 30 l.s–1. Jakost podzemní vody odpovídá kritériím, kladeným na pitnou vodu pro
hromadné zásobování obyvatel, s výjimkou zvýšených koncentrací iontů železa a manganu.
Zásobování obyvatel obcí pitnou vodou zajišťuje Frýdlantská vodárenská společnost.
Město Frýdlant je zásobováno z povrchového zdroje, který představuje tok Řasnice. Obce
a osady v užším okolí ložiska jsou zásobovány podzemní vodou z hydrogeologických vrtů.
Dva zdroje vodárenské soustavy v linii Bulovka – Arnoltice – Poustka leží v prostoru
jihovýchodně od Bulovky a severně od Arnoltic. Vodárenský odběr dosahuje 5 ÷ 6 l.s–1
podzemní vody.
Zdroj pro Dolní Pertoltice, Černousy a Habartice se nachází severozápadně od Pertoltic
(dok. bod č. 3 na obr. 1 v Příloze č. 3). Průměrný odběr se pohybuje okolo 3,5 l.s–1 podzemní
vody.
Mimo uvedených je v osadách a obcích vyhloubena řada lokálních domovních zdrojů.
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V místě, kde by z oblasti DP Dolní Pertoltice mělo při existenci hydraulicky
nepropustného podloží odtékat cca 3 ÷ 5 l.s–1, je sucho. Podle morfologie terénu zde voda
v minulosti ani nevyvěrala. Také odhad skrytých příronů do Pertoltického potoka v úseku
ložiskových akumulací zdaleka nedosahují uvedených hodnot. Pozorovaný stav by
vysvětlovala existence významné, několik set metrů širokého tektonického pásma pod bází
ložiska. Na základě leteckých snímků lze zde takovou strukturu oprávněně předpokládat.
Hladina podzemní vody by se za těchto okolností mohla nacházet v úrovni odvodnění
tektonické struktury do Smědé (225 m n. m.) v hloubce až 90 m pod terénem. Umělým
zásahem do režimu podzemních vod, za který lze s největší pravděpodobností považovat
odvodňování lignitového lomu „TURÓW“ na polském území, mohou být hladiny
podzemních vod v tektonických poruchách směřujících do těžební jámy zaklesnuty
i významně pod úroveň vodoteče Smědé.
Vzhledem k hydrogeologické stavbě v místě DP Dolní Pertoltice, kdy infiltrovaná
podzemní voda proudí přes štěrkopískové akumulace do zvětralin a dále do puklinového
systému podložního horninového masivu, nelze za současného stavu znalostí i při využití
dostupných technických prostředků vyhovět požadavku MŽP na vyhotovení „mapového
podkladu hladin podzemních vod“.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.

C.II.5. Flora
Dokumentace uvádí, že na jaře a v létě roku 2010 byl proveden terénní průzkum, kterým
byl zachycen jarní a letní aspekt na dvou lokalitách:
První lokalita zaujímá plochu posuzovaného záměru. Na lokalitě se nacházejí dva biotopy
(lesní, kulturní louky). Druhá lokalita se nachází východně od obcí Minkovice a Víska. Šlo
o lokalitu k předpokládanému rozšíření nadregionálního biocentra.
Na jaře, v létě a na podzim roku 2011 byl proveden doplňující průzkum požadovaný
v rámci dopracování dokumentace EIA, kterým byl zachycen jarní, letní a podzimní aspekt,
a to na dvou lokalitách:
První lokalita u Nových Pertoltic zaujímá plochu posuzovaného záměru. Jedná se
o výběžek lesa ohraničený loukami a pastvinou. Ve skladbě lesa převažují kulturní bory
a smrčiny různého stáří. V této lokalitě byly vylišeny tři dílčí lokality:
•

Příjezdová cesta v terénním zářezu

•

Menší část lesního porostu, která má sloužit jako zázemí lomu

•

Větší část lesního porostu, kde má být vlastní dobývací prostor

Druhá lokalita se nachází východně od obcí Minkovice a Víska, šlo o lokalitu
k předpokládanému rozšíření nadregionálního biocentra Poustecká obora.
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Dokumentace v závěru této kapitoly uvádí, že většinu území lokality u Nových Pertoltic
zaujímají produkční lesy různého stáří bez významné biologické hodnoty. Fragmenty
relativně přírodě blízkých lesů (dubohabřiny, acidofilní bučiny a borové doubravy) pokrývají
zhruba 15 % území. Jsou to však vesměs porosty nevelkého stáří s druhově chudým
podrostem bez typických průvodních druhů. Starší stromy (duby) se nacházejí jen při okraji
lesa (podlokalit 1 a 2), zřejmě jako pozůstatky původního porostu. Oproti tomu se zde
vyskytují některé vzácnější druhy rostlin: hojně Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
(C4), Platanthera bifolia (vemeník dvojlistý) (§3, C3), který byl nalezen jen v jediném
exempláři a na písčitých lesních cestách hojně Hypericum humifusum (třezalka rozprostřená)
(C3).
V roce 2011 bylo celkem na lokalitě zaznamenáno 26 druhů dřevin a 143 druhů bylin,
z toho 1 zvláště chráněný druh – vemeník dvoulistý. Tři druhy jsou zároveň uvedeny na
Červeném seznamu ČR.
Provedená biologická hodnocení na druhé lokalitě u Minkovic a Vísky měla za úkol
prověřit možnost rozšíření NC Poustecká obora o tuto lokalitu náhradou za těžbou dotčené
pozemky.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku konstatuje, že po doplnění lze provedené průzkumy k datu
jejich pořízení pokládat za korektní a z hlediska floristických údajů zřejmě nelze očekávat
další ochranářsky významná zjištění. Nelze vyloučit, že malá populace vemeníku může být
bohatší, i z tohoto důvodu je do výstupů posudku promítnut požadavek na průzkumy před
zahájením prací na přípravě a provozu hornické činnosti.
K biologickým datům, týkajících se náhradní lokality ke kompenzaci výměry
dotčeného skladebného prvku ÚSES, není nutno vznášet připomínky. Vývojem situace
kolem revize vymezení NRBC, které je popisováno přílohou č. 2 doplňku dokumentace,
dochází k jeho rozšíření a tím se míra vlivu okrajového dotčení s ohledem na zachování
ekologicko-stabilizační funkce NRBC snižuje. Tato okolnost vedla i k vypuštění původně
navrhované a řešené kompenzace. To neopravňuje ale k tomu, aby v rámci postupů těžby
a postupné rekultivace nebylo přihlíženo ke stanovištním podmínkám a potřebě odpovídající
druhové skladby. Požadavek na náhradní biotopy v dosahu těžebny a na výsadby dřevin
včetně zalesnění musí nadále vycházet z charakteru a typu biocentra. Opatření, navrhovaná
přílohou č. 2 doplňku dokumentace a promítnutá do kapitoly D.IV, jsou zpracovatelským
týmem posudku v zásadě akceptována, do návrhu stanoviska jsou konkretizována včetně
např. doplnění zásad pro rekultivace.
C.II.6. Fauna
Dokumentace uvádí, že zoologické posouzení zájmového území bylo provedeno RNDr.
Miroslavem Honců. Zoologický průzkum byl zahájen v dubnu a ukončen začátkem září roku
2010, což umožnilo zachytit jarní a letní aspekt. Zkoumaná lokalita byla navštívena ve dnech
24. 4., 5. 6., 9. 7., 22. 8. a 4. 9. 2010. V rámci dopracování dokumentace EIA byl průzkum
prováděn i v následujícím roce 2011 v průběhu jarního letního i podzimního aspektu.
Na lokalitě bylo zjištěno celkem 159 druhů živočichů, z toho 129 druhů bezobratlých
a 30 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (20 druhů střevlíkovitých a 8 druhů
drabčíkovitých), adaptibilní (18 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), pouze jeden
Ing. Pavel Varga, Osečná

20

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

druh je reliktní - Cychrus attenuatus. Zvláště chráněných druhů je 8: majka fialová (Meloe
violaceus) §3, čmelák zemní (Bombus terrestris) §3, mravenec Formica polyctena §3, střevlík
(Carabus arvensis) §3, čolek obecný (Triturus vulgaris) §2, ropucha obecná (Bufo bufo) §3,
ještěrka obecná (Lacerta agilis) §2 a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) §2, v roce 2011 bylo
na lokalitě zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů: Svižník polní (Cicindela campestris
campestris) §3, čmelák zemní (Bombus terrestris) §3, mravenec Formica polyctena §3,
ropucha obecná (Bufo bufo) §3 a ještěrka obecná (Lacerta agilis) §2.
Celkově lze konstatovat, že většina zkoumaného území má značnou, ze zoologického
hlediska nezanedbatelnou hodnotu.
Odlesněním a následnou těžbou písku v DP Dolní Pertoltice dojde k přímému zásahu do
stanovišť následujících zvláště chráněných živočichů – střevlíka Carabus arvensis, mravence
lesního (Formica polyctena), čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy obecné (Bufo bufo),
ještěrky obecné (Lacerta agilis) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Při budování
přístupových cest je nutno brát v potaz výběr vhodných míst po loukách pro výskyt majky
fialové (Meloe violaceus), resp. možný výskyt a hnízdění čmeláka zemního (Bombus
terrestris).
V rámci první etapy těžby, která je předmětem posouzení EIA a následného stanoviska
MŽP, dojde k přímému zásahu do stanovišť následujících zvláště chráněných druhů
živočichů: mravence lesního (Formica polyctena), čolka obecného (Triturus vulgaris),
ropuchy obecné (Bufo bufo) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Při budování
přístupových cest je nutno brát v potaz výběr vhodných míst po loukách pro výskyt majky
fialové (Meloe violaceus), resp. možný výskyt a hnízdění čmeláka zemního (Bombus
terrestris).
V rámci dopracování dokumentace EIA nebyly přímo na dotčené lokalitě zaznamenány
některé druhy obojživelníků, které jsou z území dokumentovány na základě záchranných
transferů při jarním tahu.
Pro úplný výčet druhového spektra v území proto uvádíme další zaznamenané druhy,
které migrují přes silnici I/13 do Panenského rybníka, ze záznamů společnosti NATURA
SERVIS s.r.o., které pro účely dopracování dokumentace EIA poskytla AOPK.
Jedná se o následující druhy živočichů (uvádíme data za rok 2011 a i aktuální data z 3. 4.
– 9. 5. 2012):
V roce 2011 byli zjištěni 3 jedinci čolka horského (Triturus alpestris), 565 jedinců čolka
obecného (Triturus vulgaris), 9 jedinců čolka velkého (Triturus cristatus), 274 ropuch
obecných (Bufo bufo), 4 blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), 3 skokani hnědí (Rana
temporaria) a 6 skokanů zelených (Rana esculenta).
V roce 2012 byly zaznamenány následující odchyty: 128 jedinců čolka obecného
(Triturus vulgaris), 12 jedinců čolka velkého (Triturus cristatus), 141 ropuch obecných (Bufo
bufo) a 1 blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). ©AOPK ČR 2011-2012
Přestože některé z uvedených druhů nebyly přímo na lokalitě těžby zaznamenány, jejich
přítomnost v území nelze plně vyloučit a je nutné před vlastní těžbou provést průzkum
zaměřený i na tyto druhy. V případě, že by průzkum prokázal výskyt dalších zvláště
chráněných druhů, musí investor požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných
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druhů živočichů v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp.
navrhnout příslušná kompenzační opatření (např. záchranný přenos).
Dále dokumentace popisuje faunu lokality navržené pro rozšíření NC 68 Poustecká obora
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku konstatuje, že po doplnění jsou biologická data z dotčeného
území poměrně kvalitní, zájmové území navrhovaného záměru včetně celého dotčeného
porostu a prostoru luk podél západní strany dotčeného lesního porostu vykazuje poměrně
pestrá společenstva živočichů, na druhé straně mohla být věnována vyšší pozornost právě
biotopům luk západně od lesního porostu a údolnici v lokalitě 1 dle verze dokumentace
z roku 2012. Druhové spektrum některých taxonů může být ještě pestřejší (např. čmeláci
aj.), provedené průzkumy ale dávají poměrně kvalitní informaci o fauně dotčeného území.
Připomínka MěÚ Frýdlant – odboru ŽP jako součást vyjádření č.j.:1105/2014/OSUZP/3/Bu
ze dne 20.5.2014 upozorňuje ještě na výskyty skřivana lesního, chřástala polního a hnízdo
ostříže lesního, ale bez bližší specifikace. Součástí návrhu stanoviska je i podmínka ohledně
doplňujících biologických průzkumů před zahájením těžby; na druhé straně zvýšení četnosti
průzkumů může vést k dalším a dalším zjištěním, na která bude nutno v průběhu postupů
těžby a požadavků na rekultivace operativně reagovat.
K zoologickým datům, týkajících se náhradní lokality ke kompenzaci výměry
dotčeného skladebného prvku ÚSES, není nutno vznášet zásadnější připomínky. Vývojem
situace kolem revize vymezení NRBC, které je popisováno přílohou č. 2 doplňku
dokumentace, dochází k jeho rozšíření a tím se míra vlivu okrajového dotčení s ohledem na
zachování ekologicko-stabilizační funkce NRBC snižuje. Tato okolnost vedla i k vypuštění
původně navrhované a řešené kompenzace.
C. II. 7. Krajina
Území určené pro těžbu štěrkopísků se rozkládá ve vzdálenosti cca 230 m severozápadně
od obce Arnoltice a cca 700 m jihovýchodně od obce Dolní Pertoltice. Zájmové území je
z velké většiny tvořeno lesním porostem (cca 46 ha), menší část tvoří zemědělská půda (cca 4
ha). Lesní porost je okrajově součástí poměrně rozsáhlého lesního komplexu, který se
rozkládá v prostoru vymezeném komunikační sítí (silnicí I/13 a silnicí Pertoltice-PředlánceFrýdlant). Stávající nadmořská výška zájmového je 280-320 m n. m. Území je svažité
severním směrem. Povrch zájmového území je poměrně členitý. Západní část ložiska je od
východní části oddělena hlubokou erozní rýhou, která je orientována ve směru S-J se spádem
k severu, a na ni navazují mělké kolmo orientované erozní rýhy, hlavně ze západní strany.
Oblast krajinného rázu
Řešené území je součástí oblasti krajinného rázu - Frýdlantsko. Vymezení oblasti se plně
kryje s geomorfologickým celkem Frýdlantská pahorkatina. Reliéf je pahorkatinný, na
podloží kataklastické žuly až ruly, s rozsáhlými překryvy glacifluviálních sedimentů,
podružně i sprašových hlín. Na západě vystupují četná bazaltoidní tělesa, ve střední části
území ojediněle znělec. Nejvyšším bodem je kóta 571 východně od Nového Města p.
Smrkem, nejnižším hladina Smědé na státní hranici (cca 210 m), což znamená výškovou
amplitudu 360 m.
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Vodní síť představuje řeka Smědá s přítoky Lomnicí, Řasnicí a Bulovským potokem;
vodní plochy jsou malé a ojedinělé – nejvýznamnější je nádrž v Pekle a Dubový rybník, již v
oblasti Jizerských hor leží Šolcův rybník.
Lesy pokrývají asi 35 % oblasti a tvoří několik členitých komplexů (na Jindřichovickém
hřebeni, na Chlumu, Vyhlídce a okolí, v Poustecké oboře, západně od Kunratic aj.) Mají
výrazně hospodářský charakter, s převládajícím smrkem, často i s borovicí a modřínem. Buk
vystupuje pouze jako dřevina lokálně přimíšená, hojněji jen v exponovaných polohách.
V podmáčených terénech je častá olše a bříza, na západě jsou místy zachovány hájové
formace s lípou, dubem a habrem, na čedičových rozpadech spíše suťové porosty dubu,
jasanu a javoru.
Zemědělská půda je většinou zorněna, trvalé travní porosty jsou vázány na svažitější
polohy a vlhké půdy. V zamokřených sníženinách a v nivách jsou místy vyvinuta mokřadní
lada.
Největšími sídly jsou Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice a Raspenava. Další
obce mají vysloveně venkovský charakter, V Krásném Lese, Bulovce a v dalších sídlech se
nacházejí rozsáhlé areály živočišné výroby, naopak průmysl je v celé oblasti jen málo
rozvinut.
Nejcennějším historickým areálem je město Frýdlant s rozsáhlým hradem a zámkem
nadregionálního významu. Cenný je i poutní kostel a klášter v Hejnicích, zajímavostí pak
zřícenina kostela sv. Jakuba u Jindřichovic (osídlení zaniklé po třicetileté válce), jinak jsou
historické památky v oblasti poměrně sporadické. Časté jsou ale zachovalé objekty lidové
architektury – hrázděné stavby lužického typu. (Sklenička P., 2007, Hodnocení vlivu větrné
farmy Andělka na krajinný ráz)
Dotčený krajinný prostor (DoKP)
Dotčený krajinný prostor lze definovat tak, aby byly respektovány vizuálně dotčené
plochy od posuzovaného záměru. DoKP je vymezen jako ucelené území. Z východní strany
jej vymezuje silnice I/13, ze severu obec Dolní Pertoltice, ze západu polní cesta a osada Nové
Pertoltice a z jihu turistická cesta přes Studenec a okrajová zástavba Arnoltic.
Dotčený krajinný prostor charakterizuje zemědělsko-lesní krajina. Lesní porost zde
vytváří jeden hlavní celek s druhově pestřejšími porosty při okrajích. Nepravidelně jsou
území přítomny prvky rozptýlené vegetace ve formacích typu mez, remíz a doprovod cesty
a vodního toku. Drobné vodní toky kopírují hranici DoKP ze severu a severovýchodu. Jedná
se o Pertoltický potok a Panenský potok. Tento potok zároveň napájí Panenský rybník
u silnice I/13.
V DoKP se uplatňují malé obce s relativně dochovanou urbanistickou a architektonickou
strukturou vesnického typu. Zástavba je kromě typických objektů lidové architektury
představována i objekty nevalné hodnoty.
V DoKP nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území, přírodní parky, území systému
NATURA 2000. Nenachází se zde registrované významné krajinné prvky. Významnými
krajinnými prvky definovanými ze zákona jsou zde lesy (produkční les), vodní toky
(Pertoltický potok a jeho přítok) a rybníky (Panenský rybník). Posuzované území je součástí
nadregionálního biocentra NC 68 – Poustecká obora.
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Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku k uvedené kapitole nevznáší zásadnější připomínky, poněvadž
vychází z korektní studie vlivů na krajinný ráz, jak je podrobněji komentováno v rámci
vypořádání připomínek jednotlivých dotčených správních úřadů.

C. II. 8. NATURA 2000
Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (Odboru životního prostředí
a zemědělství) ze dne 9. 8. 2010 (čj. KULK/52802/2010) nemůže mít uvedený záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.

C. II. 9. Soulad s územním plánem
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace je uvedeno v kapitole H této dokumentace.
Podle ustanovení § 17 horního zákona musí být hranice stanoveného chráněného území
vyznačeny v územně plánovací dokumentaci. Dokumentace Regionální surovinová politika
Libereckého kraje jako základní strategický dokument kraje z hlediska územního plánování
s těžebním využitím výhradního ložiska Arnoltice – Pertoltice také počítá.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
V této části dokumentace je provedeno shrnutí údajů uvedených v kapitole „C.II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území“ dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku:
K této části dokumentace nemá zpracovatel posudku jiné připomínky, než uvedl
v hodnocení předchozí kapitoly.
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ČÁST D dokumentace
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
V dokumentaci je uvedeno, že, podrobné posouzení zdravotních rizik ve spojitosti
s realizací posuzovaného záměru je provedeno ve Studii posouzení vlivů stavby na veřejné
zdraví, která je Přílohou č. 4 předkládané dokumentace. Studie se sestává ze dvou částí:
Část A: Hodnocení zdravotních rizik hluku
Část B: Hodnocení zdravotních rizik chemických škodlivin
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik je možné vyvodit
závěr, že zdravotní rizika vyplývající z provozu pískovny (ve všech variantních řešeních –
roční objem těžby 60 000 m3, 90 000 m3 a 120 000 m3) lze považovat za akceptovatelná, a to
i při úvaze celoživotní expozice.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedeným hodnocením v této části dokumentace nemá zpracovatel posudku
připomínky, pouze podotýká, že v dokumentaci EIA z listopadu 2012 již byla posuzována
a doporučena k realizaci varianta s ročním objemem těžby 90 000 m3 (144 000 tun)
suroviny.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V dokumentaci je uvedeno, že vliv na ovzduší bude mít nejen samotná těžba, ale
i následná doprava vytěženého materiálu.
Těžbou bude pravděpodobně docházet ke zvýšení koncentrací prašných částic PM10.
Šíření těchto prašných částic bude záviset zejména na aktuálním směru proudění větru.
Automobilová doprava bude zdrojem především emisí NO2 a benzenu. V souvislosti
s dopravou je nutno počítat i se vznikem sekundární prašnosti.
Podrobná studie hodnotící vliv záměru na ovzduší je součástí dokumentace EIA
(Příloha č. 2 dokumentace - Rozptylová studie).
Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť
pohyboval do 0,028 µg.m-3 (do 0,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,016
µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu).
Imisní příspěvek k ročním koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť
pohyboval do 1,292 µg.m-3 (do 3,2 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,776
µg.m-3 (do 1,9 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním hodinovým koncentracím
NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 32,399 µg.m-3 (do 16,2 % imisního
limitu), v bodech výpočtové sítě do 23,982 µg.m-3 (do 12,0 % imisního limitu).
Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť
pohyboval do 0,354 µg.m-3 (do 0,9 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,992
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µg.m-3 (do 2,5 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím
PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 10,268 µg.m-3 (do 20,5 % imisního
limitu), v bodech výpočtové sítě do 22,366 µg.m-3 (do 44,7 % imisního limitu).
Zohledníme-li stávající úroveň imisního pozadí, vznikne předpoklad, že v zájmovém
území bude v roce 2015 docházet k překračování imisních limitů u maximálních denních
koncentrací PM10. K překračování imisních limitů bude docházet v areálu a blízkém okolí
pískovny Dolní Pertoltice mimo obytnou zástavbu Arnoltic a Dolních Pertoltic. Při zahrnutí
imisního pozadí (36,0 µg.m-3) se zde hodnoty maximálních denních koncentrací PM10 budou
pohybovat na úrovni do 58,366 µg.m-3, což znamená překročení imisního limitu (50 µg.m-3)
o 16,7 %.. V obytné zástavbě nebude docházet k překračování imisních limitů. U ostatních
znečišťujících látek nebude docházet k překračování imisních limitů.
Zvýšené hodnoty koncentrací benzenu a NO2 byly vypočteny ve vybraných
referenčních bodech obytné zástavby podél silnice I/13. V centru Frýdlantu – ulice Žitavská,
Komenského, kde byla intenzita dopravy největší, byly vypočteny nejvyšší imisní příspěvky.
U koncentrací PM10 byly vypočítány nejvyšší imisní příspěvky v referenčních bodech
mimo obytnou zástavbu v areálu pískovny Dolní Pertoltice, kde probíhala těžba štěrkopísku.
V referenčních bodech obytné zástavby byly imisní příspěvky průměrných ročních
koncentrací PM10 nejvyšší podél silnice I/13 v centru Frýdlantu. U maximálních denních
koncentrací PM10 byly nejvyšší imisní příspěvky v obytné zástavbě v Nových Pertolticích.
Vlivem posuzovaného záměru nebude ve výhledovém stavu při těžbě štěrkopísku
v zájmovém území docházet u obytné zástavby k překračování imisních limitů.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru ztotožnit. Za rozhodující zpracovatel posudku považuje realizovat
technická a organizační opatření, která umožní snižovat a v maximální míře vyloučit emise
u zdroje. Konkrétní opatření budou popsána v rámci POPD. V návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, jsou ve
vztahu k problematice ovzduší formulována následující doporučení:
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
• Zahrnout do dokumentace pro povolení hornické činnosti a následně provádět opatření
pro minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek:
• veškerý vytěžený materiál udržovat ve vlhkém stavu a skrápět deponie skrývky
(nezatravněné plochy) za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho),
• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché
a větrné počasí) snižovat prašnost místa skrápěním povrchů, v případě velmi
silných poryvů větru přerušit práci stavební techniky,
• zamezit úletům a padání materiálu z nákladních aut, auta nesmí jezdit přeložená,
• při nakládce a vykládce minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti
materiálů,
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• dodržovat technické podmínky provozu stanovené pro vyjmenované zdroje pod
kódem 5.11. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
• vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti,
• provádět pravidelnou očistu souvisejících komunikací.
• Zajistit, aby veškerá mobilní technika a mechanizace byla před vjezdem na veřejné
komunikace řádně očištěna. Dojde-li přesto ke znečištění veřejné komunikace, musí být
zajištěno okamžité odstranění znečištění a umytí komunikace.
• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel
a těžební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými
kontrolami.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, shrnutí výsledků posouzení
Dokumentace uvádí, že zdrojem hluku v zájmovém území bude těžební technika
a následná nákladní doprava vytěžené suroviny. Počáteční akustická situace i vliv těžby a s ní
spojené dopravy je hodnocen v Akustické studii, která je přílohou č. 1 této dokumentace.
Vlivy liniových zdrojů hluku
Hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž 70 dB v denní době je
u některých výpočtových bodů překročen, již při provozu pouze ostatní dopravy, tedy bez
vlivu dopravy záměru. Jak je patrné z výsledků výpočtu, doprava na okolních pozemních
komunikacích vyvolaná provozem záměru těžby v dobývacím prostoru Dolní Pertoltice
nezpůsobí významné zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území. Příspěvek záměru k celkové
akustické situaci je nejvýše 0,7 dB. Uvedený příspěvek 0,7 dB je podle dokumentu
(metodického návodu) veřejně přístupného na stránkách www.nrl.cz: „Výpočtové akustické
studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem, Obecný rámec, NRL,
11. 9. 2008“ schváleného hlavním hygienikem ČR dne 13. 10. 2008 považován za
nehodnotitelnou změnu stavu, jelikož je nárůst do 0,9 dB.
Vlivy stacionárních zdrojů hluku
Z posouzení je zřejmé, že těžba v areálu pískovny dle zadaných vstupních údajů
v posuzovaných situacích nezpůsobí překračování uvažovaného hygienického limitu pro hluk
ze stacionárních zdrojů 50 dB (denní doba) v žádném ze zvolených výpočtových bodů.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru ztotožnit.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V dokumentaci je uvedeno následující:
Vliv těžební činnosti
Při hodnocení vlivů těžby na množství podzemních vod lze usuzovat, že velikost ztrátové
složky hydrologické bilance – evapotranspirace – bude v období před těžbou a po zalesnění
dobývacího prostoru shodná. V dobývacím prostoru dojde v průběhu těžby k odstranění půdní
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vrstvy. Zde se přestane odehrávat hlavní proces rozdělení srážek na evapotranspiraci, přímý
odtok a infiltraci do podzemních vod. Současně v ploše vytěženého území bude částečně
zamezeno přímému odtoku, tj. povrchovému ronu a hypodermickému odtoku. V dané situaci
pravděpodobně dojde ke zlepšení podmínek pro infiltraci atmosférických srážek a tím i ke
zvýšení základního (podzemního) odtoku. Dobře propustné štěrkopísky vytvoří lepší
podmínky pro infiltraci srážek a budou obohacovat základní odtok. Při použití odvozených
ročních normálů bilančních prvků (Viz Příloha č. 3 - kap. 2) pak při zjednodušujícím
přibližném výpočtu bude stávající základní odtok z plochy dobývacího prostoru 0,9 l.s-1 (4,0 ×
0,23 km-2) navýšen na 1,3 l.s-1 (5,5 × 0,23 km-2). Protože pro prostor DP Dolní Pertoltice
nejsou k dispozici přímá měření množství atmosférických srážek ani přímá měření dalších
hydrologických prvků, která by zpřesnila hodnotu výpočtu, je nutno bilanční hodnocení
chápat jako orientační.
Hranice dobývacího prostoru leží poblíž hranice pásma hygienické ochrany 2. stupně
vnějšího jímacího objektu Arnoltice. Vrt původně hluboký 81 m prošel štěrkopískovými
sedimenty kvartérního a terciérního stáří, v nižších partiích (terciér) s významnějšími
jílovitými polohami a byl ukončen v eluviu ortorul (hloubkový interval 80÷81m). Před
vystrojením byl vrt dosypán do hloubky 59 m (mocnost glacifluviálních sedimentů je 49 m).
Vrt z roku 1973 tak jímá podzemní vodu pouze z glacifluviálního kolektoru. Po ukončení
vrtných prací a vystrojení se ustálená hladina podzemní vody pohybovala okolo 20 m pod
terénem tj. v úrovni 284,9 m n. m. Průměrný roční odběr činí 3,5 l.s-1 (údaj FVS s r.o.),
provozní hladina se pohybuje okolo 280 m n. m.
Při porovnání hydrogeologické stavby zastižené vrtem (mocnost zvodnění 60 m) a v DP
Dolní Pertoltice (bez zvodnění) je evidentní, že se jedná o dva rozdílné hydrogeologické
kolektory. Případnou komunikaci podzemních vod mezi dobývacím prostorem a jímacím
objektem zamezuje elevace v podloží štěrkopísků při východním a jižním okraji ložiska ve
směru S-J a V-Z s úrovněmi ve výši 300÷310 m n. m. (20÷30 m nad provozní hladinou).
Navíc je báze nejnižší etáže plánována v úrovni 288 m n. m. tedy 5 m nad ustálenou hladinou
ve vrtu Arnoltice. Přímé ovlivnění vrtu těžbou je za daných podmínek vyloučeno. Ovlivnění
vzdálenějších jímacích objektů Bulovka a Pertoltice je vzhledem ke vzdálenosti
a hydrogeologické pozici rovněž nemožné. V každém případě lze negativní ovlivnění
stávajících vodních zdrojů v okolí DP Dolní Pertoltice navrhovaným postupem otvírky
ložiska a následnou těžbou z pohledu jejich vydatnosti vyloučit.
Ovlivnění povrchových vod
Proud podzemní vody v glacifluviálním kolektoru, a tedy i tranzit převážné části
obohaceného podzemního odtoku bude probíhat v oblasti navrhovaného DP Dolní Pertoltice
směrem k severu do Pertoltického potoka. Očekávané zvýšení průtoků této vodoteče by podle
odhadu mohlo být kolem 0,4 l.s-1 (1,3 - 0,9 l.s-1) tedy prakticky neměřitelné.
Navýšení uvedeného podzemního odtoku do povrchového toku nezhorší situaci ani za
extrémních maxim, či případných povodňových průtoků.
Kóta hladiny celkového ovladatelného objemu Panenského rybníka je udávána ve výši
283,3 m n. m. Rybník je s ohledem na jeho zakolmatované dno zřejmě ve visu nad hladinou
podzemní vody, navíc oddělený od ložiskové akumulace elevací hornin krystalinika. Při
zahloubení těžby na její nejnižší plató v úrovni 288 m n. m. nepředpokládáme průsaky vody
z rybníka do prostoru pískovny.
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Kontaminace
Případnou kontaminaci podzemních vod při těžbě, spojenou následně s kontaminací vod
povrchových při jejich odvodňování mohou způsobit:
•

úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a těžebních mechanismů, skladů
těchto látek, opravárenských a parkovacích prostor, dílen atd.

•

úniky ze splaškových vod ze sociálního zařízení těžebny.

Z tohoto pohledu lze v co nejširším měřítku doporučit používání mechanismů na
elektrický pohon a biologicky snadno rozložitelné pohonné hmoty a mazací oleje ve všech
technologických zařízeních a dopravních prostředcích.
Ustálená hladina v okolí vrtu Arnoltice se nachází v úrovni 284,9 m n. m., hladina
provozní pak v úrovni 280 m n. m. Podle ložiskových průzkumů se musí souvislá hladina
podzemní vody pod DP Dolní Pertoltice nacházet pod bází štěrkopískové akumulace tedy pod
výškovou úrovní 278,32 m n. m., to znamená minimálně 2 m pod hladinou podzemní vody
v okolí Arnoltického vrtu. Z toho plyne, že za i těch nejnepříznivějších okolností bude vždy
směřovat proudění podzemní vody od vrtu Arnoltice do oblasti navrhovaného dobývacího
prostoru. Jak vyplývá i z hodnocení uvedeném v Příloze č. 4, lze kontaminaci podzemní vody
ve vrtu Arnoltice vyloučit. Případná havárie spojená s únikem kontaminantů nemůže
s ohledem na předpokládaný směr proudění podzemních vod způsobit znečištění dalších
stávajících vodních zdrojů.
Při zachování běžných technologických opatření vliv na jakost povrchových
i podzemních vod nepředpokládáme.
Hodnocení zpracovatele posudku
Hodnocení vlivů na podzemní a povrchové vody je dle názoru zpracovatele posudku
v přepracované dokumentaci z listopadu 2012 zpracováno dostatečně. Nicméně více
pozornosti by zasloužilo hodnocení vlivů na občasný vodní tok, jak je zřejmé z vyjádření
KÚ Libereckého kraje č.j. OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013, na což
zpracovatel posudku reaguje jednou z níže uvedených podmínek.
Za rozhodující zpracovatel posudku považuje realizovat technická a organizační
opatření ve vztahu k ochraně vod. V návrhu stanoviska EIA, který je součástí tohoto
posudku, jsou ve vztahu k problematice ochrany vod formulována následující doporučení:
• Dodržet stanovenou bázi těžby na úrovni 288 m n.m. a vyvarovat se zásahu do podzemní
vody.
• V okolí těžebny vybudovat účelový monitorovací systém pro sledování jakosti vod
i úrovní hladin podzemní vody respektující následující požadavky ideového projektu
monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice uvedené v Hydrogeologickém posouzení
(Nakládal, Mikisková, prosinec 2011):
• vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;
• monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů s četností
4× ročně;
• monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících kopaných
studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu Arnoltice (celkem do
šesti objektů) s četností 1× měsíčně;
Ing. Pavel Varga, Osečná
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• přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.
• Při návrhu příjezdové komunikace k pískovně a provozního zázemí respektovat
příležitostnou vodoteč. Ochrana vodních toků a jeho koryt je stanovena ustanovením
§ 46 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
• Prověřit možnost splachu písku při přívalových deštích do vodoteče pod areálem,
v případě nutnosti navrhnout zabezpečení prostoru pískovny proti splachům.
• Zpracovat plán opatření pro případ havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011
Sb. a v dostatečném časovém předstihu požádat Povodí Labe, státní podnik, o vyjádření
a následně příslušný vodoprávní úřad o jeho schválení.
• Zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
podzemních vod těžebním a dopravním provozem. Zabezpečit stroje proti úniku ropných
látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu veškeré mechanizace a dodržovat
bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.
• Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot
využívat nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu,
do níž bude svedena srážková voda omývající tuto plochu.
• Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor
omezit na minimum.
• Při úniku ropných látek z těžebních mechanizmů nebo přepravních vozidel neprodleně
odtěžit kontaminovanou zeminu a předat ji oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění.
• Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné produkty.
D.I.5. Vlivy na půdu
V dokumentaci je uvedeno, že zábor ZPF bude činit 0,1119 ha V. třídy ochrany, BPEJ
6.77.69. Zábor PUPFL bude činit 22,7146 ha.
Vytěžením dobývacího prostoru dojde k lokální změně topografie. Vlivem první etapy
těžby dojde k rozšíření terénní deprese (stávajícího údolí). Průběžná odlesněná plocha až
10 ha je dána způsobem těžby v etážích (těžebních řezech). Mezi jednotlivými etážemi musí
být ponechán dostatečný manipulační prostor pro provádění těžby, úpravy suroviny
a expedici, šířka pracovišť musí odpovídat z hlediska bezpečnosti práce a báňsko-technickým
zásadám. Vzhledem k převýšení terénu nelze prostor libovolně zmenšovat. Po dokončení
těžby v daném technologickém řezu bude postupně prováděna technická a biologická
rekultivace.
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Hodnocení zpracovatele posudku
Na základě informací obsažených v dokumentaci a jejím doplňku nemá zpracovatel
posudku k hodnocení vlivů záměru na půdu připomínky. Kromě upozornění, že v rámci
návrhu stanoviska EIA je požadováno upravit tvar předkládaného záměru (dobývacího
prostoru) z nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha na nepravidelný
devítiúhelník o výměře 22,7197 ha, čímž bude i zábor PUPFL menší.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí, že v rámci činnosti investora bude vytěžen štěrkopísek, který bude
použit pro stavební účely.
Během těžby bude vytěženo 1 800 tis. m3 suroviny.
Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít při případných haváriích těžební
mechanizace či vozů zajišťujících obslužnou dopravu pískovny. Jednalo by se zejména
o látky ropného původu. Znečištěnou horninu by bylo nutné sanovat a uložit na skládku.
Hodnocení zpracovatele posudku
S hodnocením uvedeným v dokumentaci se lze vzhledem k charakteru záměru
ztotožnit.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Dokumentace uvádí, že navrhovanou těžbou dojde k přímému zásahu do stanovišť
následujících zvláště chráněných druhů živočichů: mravence lesního (Formica polyctena),
čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy obecné (Bufo bufo) a ještěrky živorodé (Zootoca
vivipara). Při budování přístupových cest je nutno brát v potaz výběr vhodných míst po
loukách pro výskyt majky fialové (Meloe violaceus), resp. možný výskyt a hnízdění čmeláka
zemního (Bombus terrestris).
Vlivy na floru
V místě plánovaného zázemí dobývacího prostoru byl nalezen jeden exemplář zvláště
chráněného taxonu podle vyhlášky MŽP ČR 395/1991 Sb., a to vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia). Z červeného seznamu cévnatých rostlin ČR byl zjištěn hojný výskyt
žebrovice různolisté (Blechnum spicant) z kategorie C4 – vzácnější druh vyžadující další
pozornost a na písčitých lesních cestách hojně třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
z kategorie C3 – ohrožený druh.
Těžbou může dojít k zásahu do biotopu zvláště chráněných rostlin, a proto je nezbytné
k tomuto zásahu získat předchozí závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, který může
uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos rostlin (dle § 49, odst. 4,
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Vlivy na ekosystémy
Těžbou dojde k dotčení lesních ekosystémů v rozsahu cca 22,7146 ha.
Přestože se jedná o dočasný zábor lesa, nelze kvůli možné změně mikrostanovištních
podmínek zaručit obnovu společenstev ve stávající podobě. Již stávající lesní pozemky jsou
významně ovlivněny hospodařením člověka. V posuzovaném území se nachází hospodářské
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lesy. Z hlediska lesních typů tvořeno převážně Hlinitou dubovou bučinou (3H), dále pak
Kyselým (dubovo-bukovým) borem (0K), Uléhavou kyselou dubovou bučinou (3I) a v malé
míře Jedlobukovou bučinou (3O). Tyto porosty mají silně druhově redukováno bylinné patro.
Proto není možné považovat v budoucnu obnovená lesní společenstva na rekultivovaných
plochách automaticky za významně méně hodnotná. Naopak vznikem nových stanovištních
podmínek může dojít k vytvoření nové psamofytní, popř. mokřadní oligotrofní bioty. Tato
nová stanoviště mohou do budoucna sloužit jako refugia. Obnova ekosystémů stávající
sukcesní úrovně si však vyžádá desítky let od provedení rekultivace.
V rámci dopracování dokumentace EIA byly identifikovány dva možné vlivy na okolní
lesní porosty při provozu pískovny. Jako možné ovlivnění bylo označeno narušení vodního
režimu pro porosty ležící severně od pískovny, mezi pískovnou a Panenským rybníkem – tedy
ve svahu, který pozvolna klesá k silnici I/13 a rybníku. Vzhledem k tomu, že hladiny
podzemní vody se na území celého DP vyskytují velmi hluboko, resp. těžba bude v první
etapě probíhat velmi vysoko nad předpokládanou úrovní hladiny podzemní vody, dá se
předpokládat, že uvedený vliv narušení vodního režimu ve svahu severně od posuzovaného
záměru se bude týkat půdní vody. Tento vliv by se měl projevovat do vzdálenosti cca 10 m od
okraje těžby. Zároveň je možné případný úbytek půdní vlhkosti dotovat, a to v obdobích
sucha kropením. Z tohoto důvodu doporučujeme v obdobích sucha zkrápět okrajové porosty
v okolí pískovny vodou.
Jako druhý možný negativní vliv na lesní porosty bylo identifikováno vyšší riziko
polomu v porostech na východním okraji pískovny vlivem otevření souvislého celku od
západu. Toto riziko by mělo být zmírněno tím, že celková aktivní plocha pískovny nebude
v daném okamžiku přesahovat více než 10 ha, zároveň však doporučujeme, aby po navršení
valu na východním okraji pískovny (což přepokládá technická dokumentace) byl tento osázen
stromy, které by tvořily postupnou bariéru před vlastní masou ponechaných okrajových
porostů a zachycovaly tak případný nápor větru, a to i v nižších patrech. Tím by došlo
k vytvoření „odluky“ v porostu.
Lesní ekosystémy jsou chráněny ze zákona č. 114/1992 Sb. před poškozováním nebo
zničením jako VKP. Veškeré lesní ekosystémy na území DP jsou součástí NC Poustecká
obora o celkové rozloze 1013 ha. Vlivem těžby dojde k dočasnému zmenšení rozlohy
biocentra. Velikost dočasného záboru lesa v rámci těžby v jednotlivých technologických
řezech bude do 10 ha s tím, že bude následovat okamžitá rekultivace. Celková rozloha
biocentra tak nebude menší než 1000 ha, což je minimální velikost zajišťující funkčnost.
Při provádění rekultivace zpět na lesní pozemky doporučujeme přizpůsobit druhové
složení lesních porostů lesním typům, které by se měly v území přirozeně nacházet.
Vzhledem k uvedeným lesním typům doporučujeme, aby byl lesní porost tvořen bukem,
dubem a jedlí s příměsí smrku a modřínu. Dále je vhodné užití dalších druhů odpovídající
přirozené skladbě vegetace - javor, lípa, borovice lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí.
Těžbou dojde k dotčení ZPF – trvalých travních porostů v rozsahu cca 0,1119 ha.
Vzhledem k celkové rozloze ploch dotčených těžbou lze považovat tento vliv za
nevýznamný. Tyto plochy budou rekultivovány na lesní plochy. Lesnická rekultivace těchto
pozemků po ukončení těžby zmírní negativní důsledky těžby a umožní fungování ekosystémů
na větší ploše.
Obdobný vliv na ekosystémy bude mít i vznik mokřadu po úplném dotěžení DP a celkové
rekultivaci DP v severní části zájmového území.
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Vlivy na systém NATURA 2000
V souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze vyloučit
významný vliv navrhovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
stanovené příslušnými vládními nařízeními. Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení
důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je součástí
dokumentace v kapitole H.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku konstatuje, že zpracování vlivů na faunu a floru je řešeno
spíše dalším popisem, než konkrétním stanovením velikosti a významnosti vlivů. Chybí
především konkrétnější prezentace vlivů na faunu v důsledku odlesnění, kácení, záboru
biotopů ve vztahu k dotčení místních populací uváděných druhů. Na druhé straně
s dostatečnou vypovídací schopností jsou prezentovány vlivy na ekosystémy, k této části
kapitoly nejsou zásadnější připomínky. Dokumentací navrhovaná opatření, promítnutá
především do nově pojaté kapitoly D.IV aktuálního doplňku dokumentace, poskytují
poměrně dobré východisko pro prevenci, eliminaci, minimalizaci či částečnou kompenzaci
vlivů na faunu i floru.
D.I.8. Vlivy na krajinu
V rámci doplňku dokumentace (Příloha č. 1) bylo Ing. Romanem Bukáčkem zpracováno
Posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby "Pískovna Dolní Pertoltice" v k.ú. Dolní
Pertoltice na krajinný ráz ve smyslu znění §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Hodnocení bylo zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu autorů
Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa Chráněných
krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky případového hodnocení
autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 2004: Metodika posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Autor
hodnocení vlivů na krajinný ráz je jedním ze spoluautorů citované metodiky.
V závěru tohoto posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je uvedeno, že hodnocením bylo
zjištěno, že záměr svým rozsahem neovlivní významně krajinný ráz vymezeného
souvisejícího dotčeného krajinného prostoru za podmínky, že bude zachován ponechaný pás
lesního porostu obklopující lokalitu o šířce cca 100 m, kterým bude brán ohled na VKP i
objekt ÚSES, čímž se zmírní vliv na přírodní hodnotu a pohledový dopad záměru související
se zachováním estetické hodnoty. Dále prostor bude rekultivován tak, aby byl citlivě vrácen
zpět do přírodního prostředí lesa.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k tomuto hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
dalších připomínek, neboť je provedeno metodicky korektně.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že záměrem nebude dotčen hmotný majetek.
Záměrem nedojde k dotčení památek kulturního či historického významu.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území historického,
kulturního nebo archeologického významu.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedenému hodnocení v této části dokumentace nemá zpracovatel posudku
připomínky.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Doplněk dokumentace aktualizoval hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví
obyvatel a uvádí následující:
A. Vlivy na obyvatelstvo
•

nepříznivé vlivy na zdraví obyvatel se neočekávají (viz Hodnocení zdravotních rizik
v příloze č. 4 dokumentace EIA)

B. Vlivy na ekosystémy
Vlivy na ovzduší a klima
•

příspěvky záměru mohou v případě nepříznivých rozptylových podmínek ovlivnit
imisní zátěž PM10 v zájmovém území

•

nepříznivý vliv bude představovat změna mikroklimatu v průběhu těžby, navržením
etapizace těžby a následné postupné rekultivace vytěžených ploch se vliv záměru na
změnu mikroklimatu minimalizuje

Vlivy na vodu
•

nedojde ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod

•

k ovlivnění režimu podzemních vod nedojde

•

nepříznivé vlivy na vodu mohou nastat pouze při havarijních stavech

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
•

vlivem těžby by došlo k trvalému záboru cca 0,1119 ha zemědělské půdy

•

vlivem těžby by došlo k dočasnému odnětí cca 22,7146 ha půdy z pozemků určených
k plnění funkcí lesa

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
•

Odlesněním a následnou těžbou písku na ploše celého DP Dolní Pertoltice by došlo
k přímému zásahu do stanovišť pěti druhů zvláště chráněných živočichů.

•

Zásah do biotopu zvláště chráněných rostlin vyžaduje získání předchozího závazného
stanovisko orgánu ochrany přírody, který může uložit náhradní ochranné opatření,
například záchranný přenos rostlin (dle § 49, odst. 4, zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

C. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
•

vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti území budou nevýznamné

D. Vlivy na strukturu a funkční využití krajiny
•

dojde ke změnám reliéfu krajiny

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Kompenzace
Lze konstatovat, že existují možné nepříznivé vlivy záměru na životní prostředí – zábor
ZPF, narušení biotopu druhů zvláště chráněných dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., odstranění
lesního porostu, změny reliéfu krajiny, vliv na krajinný ráz a vliv na funkční využití území.
Převážnou část vlivů na životní prostředí lze minimalizovat v rámci plánované
rekultivace a navrženými opatřeními (viz kapitola D.IV. dokumentace EIA). Plánovaná
rekultivace předpokládá navrácení půdy lesnímu využití. Vliv na krajinný ráz a funkční
využití krajiny bude rovněž kompenzován po rekultivačních pracích.
Zároveň je žádoucí, aby v rámci kompenzačních opatření byla udržována funkce LBC
1374 Panenský rybník, např. podílením se na revitalizačních pracích, zejména po povodních,
které toto biocentrum postihly v roce 2010.
Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů těžby v DP Dolní Pertoltice lze
konstatovat, že záměr bude mít trvalý vliv na změnu reliéfu. Nepříznivý vliv bude spojen se
záborem zemědělské půdy (0,1119 ha) a dočasným záborem pozemků určených k plnění
funkcí lesa (22,7146 ha). Negativní ovlivnění krajinného rázu a zásah do biotopu zvláště
chráněných druhů bude kompenzovat plánovaná rekultivace, která ve svém konečné podobě
může přispět ke zvýšení ekologické stability území.
Na základě vyhodnocení možných vlivů těžby v dobývacím prostoru Dolní Pertoltice lze
záměr při dodržení navržených opatření akceptovat.
Významné přeshraniční vlivy záměru se nepředpokládají. Tato skutečnost je dána
předpokládaným využitím ložiska dle surovinové politiky Libereckého kraje, která
předpokládá využití suroviny zcela na území kraje.
Hodnocení zpracovatele posudku
S hodnocením uvedeným v této části dokumentace a v doplňku dokumentace se lze
vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru v zásadě ztotožnit. Na základě dokumentace,
jejího doplnění a všech dalších podkladů pro zpracování posudku zpracovatel posudku
uvádí následující celkové hodnocení vlivů záměru.
Při posuzování vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí nebyly
prokázány neúnosné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vztahu k vlivům na
ovzduší je záměr realizovatelný za předpokladu důsledného omezování sekundární
prašnosti při těžbě a dopravě těžené suroviny. Z akustického hlediska nejsou proti záměru
při splnění všech navrhovaných podmínek žádné námitky. V souvislosti s realizací záměru
nelze očekávat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr bude mít trvalý vliv
na změnu reliéfu. Nepříznivý vliv bude spojen se záborem zemědělské půdy (0,1119 ha)
a dočasným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (22,7146 ha). Negativní
ovlivnění krajinného rázu a zásah do biotopu zvláště chráněných druhů bude kompenzovat
plánovaná rekultivace, která ve svém konečné podobě může přispět ke zvýšení ekologické
stability území. Z hlediska vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je realizace záměru při
splnění všech navrhovaných podmínek a kompenzačních opatření akceptovatelná. Vlivy na
hmotný majetek jsou očekávány v souvislosti s předčasným smýcením lesního porostu, vlivy
na kulturní památky nejsou předpokládány. Záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který
by přesahoval státní hranice.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dokumentace popisuje možnosti vzniku havárií a dopadů na okolí.
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu štěrkopískovny, je kontaminace
povrchových a podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických
zařízení určených k dobývání suroviny a při možné havárii nákladních vozidel zajišťujících
odbyt suroviny.
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla pouze lokálně ovlivnit horninové
prostředí a případně kvalitu povrchových a podzemních vod v místě vzniku havárie,
s ohledem na předpokládaný směr proudění podzemních vod však nemůže způsobit znečištění
dalších stávajících vodních zdrojů.
Dále jsou uvedena preventivní a následná opatření.
Hodnocení zpracovatele posudku:
K hodnocení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech uvedenému v dokumentaci nemá zpracovatel posudku připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je uveden návrh opatření dle zpracovatele dokumentace, které je
účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci záměru.
Hodnocení zpracovatele posudku
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci
negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Zpracovatel posudku v zásadě souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě
na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje,
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány. Výjimku
tvoří opatření, která zpracovatel posudku ve vztahu k posuzovanému záměru považuje za
zásadní a chce jimi připomenout investorovi a případně ostatním dotčeným správním
úřadům činným v navazujících správních řízeních tuto zákonnou povinnost.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

V této kapitole je uveden seznam podkladů, které byly použity při identifikaci vlivů
záměru a pozdějšího provozu posuzované akce na životní prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku
Přístupy při zpracování dokumentace jsou podle názoru zpracovatele posudku
adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality.

Ing. Pavel Varga, Osečná

36

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při
zpracování dokumentace
V dokumentaci je uveden soupis nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace zpracovatel posudku konstatuje, že uvedené nedostatky
ve znalostech jsou akceptovatelné, neboť konkrétní řešení bude provedeno v rámci další
přípravy záměru a s ohledem na požadavky k ochraně životního prostředí rezultující
z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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ČÁST E dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V dokumentaci z prosince 2010 a v přepracované dokumentaci z listopadu 2012 byla
navržena celková výměra DP Dolní Pertoltice 51,22 ha. První etapa těžby byla
v přepracované dokumentaci z listopadu 2012 navržena tak, aby při průměrném objemu roční
těžby cca 90 000 m3 byly veškeré zásoby suroviny odtěženy v průběhu 20 let. Do této etapy
těžby, která má tvar nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha, byly zahrnuty
zásoby suroviny o celkovém objemu 1 800 000 m3. V doplňku dokumentace z dubna 2014
byla předložena hranice DP v rozsahu 1. etapy těžby v souladu přepracovanou dokumentací
z listopadu 2012.
Záměr je tedy řešen v jedné variantě z hlediska prostorového umístění a velikosti DP.
Tato varianta vzešla z předchozích závěrů procesů EIA a z předchozí dokumentace EIA, která
byla vrácena k dopracování.
V dokumentaci z prosince 2010 byly posuzovány 3 varianty ročního objemu těžby:
Varianta A – minimální roční objem těžby bude činit cca 60 tis. m3, tj. cca 96 tis. t.
Předpokládaná doba exploatace ložiska bude cca 137 let.
Varianta B – průměrný roční objem těžby bude činit cca 90 tis. m3, tj. cca 144 tis. t.
Předpokládaná doba exploatace ložiska bude cca 91 let.
Varianta C – maximální roční objem těžby bude činit cca 120 tis. m3, tj. cca 192 tis. t.
Předpokládaná doba exploatace ložiska bude cca 68 let.
V přepracované dokumentaci z listopadu 2012 byly posuzovány 3 varianty ročního
objemu těžby:
Varianta A - cca 42 let v případě minimálního ročního objemu těžby 60 000 m3
(96 000 t).
Varianta B – cca 28 let v případě průměrného ročního objemu těžby 90 000 m3
(144 000 t).
Varianta C – cca 20 let v případě maximálního ročního objemu těžby 120 000 m3
(192 000 t).
V doplňku dokumentace z dubna 20147 byl záměr již dále posuzován pouze v jedné
variantě ročního objemu těžby, a to 90 000 m3. Tento roční objem odpovídá
nejpravděpodobnějšímu ročnímu objemu těžby. Předchozí dokumentace EIA hodnotily
celkem tři různé objemy roční těžby, které byly všechny vyhodnoceny jako akceptovatelné
a záměr byl vyhodnocen jako realizovatelný.
Hodnocení zpracovatele posudku
Oznamovatel předložil v rámci doplňku dokumentace z dubna 2014 jednovariantní
řešení, co do velikosti a rozsahu DP a objemu těžby, které bylo podrobeno probíhajícímu
procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Předmětem záměru
po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice a těžba štěrkopísků na
výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací prostor je umístěn
v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V území DP Dolní Pertoltice o rozloze
22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny. Průměrný roční
objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.

Ing. Pavel Varga, Osečná

38

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

ČÁST F dokumentace
ZÁVĚR
V závěru je uveden popis charakteru a umístění záměru Dále je uvedeno shrnutí
provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou jiné připomínky, než uvedené v předchozích
kapitolách posudku.
ČÁST G dokumentace
VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Je uvedeno shrnutí příslušných částí dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou jiné připomínky, než uvedené v předchozích
kapitolách posudku, shrnutí netechnického charakteru je podle názoru zpracovatele
posudku s ohledem na informace obsažené v doplňku dokumentace a na charakter záměru
a jeho lokalizaci dostačující a odpovídá hodnocení uvedenému v ostatních částech
dokumentace.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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II.3

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Oznamovatel předložil v rámci přepracované dokumentace a jejího doplnění
jednovariantní řešení, co do velikosti a rozsahu DP a rozsahu těžby, které bylo podrobeno
probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice
a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací
prostor je umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V území DP Dolní
Pertoltice o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny.
Průměrný roční objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty rezultující z procesu EIA. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován
žádný významně nepříznivý vliv a že pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý
soubor opatření k jejich prevenci, kompenzaci a eliminaci je možno konstatovat, že při
realizaci varianty projektové nedojde k významným negativním změnám v ovlivnění
současného stavu životního prostředí a veřejného zdraví v daném území.
II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné,
že předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.

Ing. Pavel Varga, Osečná

40

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

III. POSOUZENÍ 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
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná
správní řízení k povolení předmětného záměru.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek,
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními v doplňku dokumentace
z dubna 2014 s tím, že je ve vazbě na obdržená vyjádření zpřesňuje a doplňuje. Opatření
vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat, a proto
nejsou zpracovatelem posudku v návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí uváděna. Výjimku tvoří opatření, která zpracovatel posudku ve vztahu
k posuzovanému záměru považuje za zásadní a chce jimi připomenout investorovi
a případně ostatním dotčeným správním úřadům činným v navazujících správních řízeních
tuto zákonnou povinnost.
Opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na zdraví obyvatelstva
a životní prostředí jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. V této kapitole jsou
sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému
záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu na životní
prostředí. Jsou rozdělena podle tématických okruhů s tím, že některá opatření v sobě
zahrnují více tématických okruhů. V přiloženém návrhu stanoviska orgánu státní správy
jsou opatření rozdělena do tří částí a to pro fáze přípravy, provozu a ukončení.
Změna vymezení dobývacího prostoru
• Pro zachování možnosti migrace organismů podél okrajů pískovny, a tedy i zachování
funkcí biocentra NC 68 Poustecká obora upravit tvar předkládaného záměru
(dobývacího prostoru) z nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha na
nepravidelný devítiúhelník o výměře 22,7197 ha zrušením vrcholu 6 a jeho nahrazením
dvěma vrcholy 7 a 8 (viz tabulka). Tento tvar bude předložen k následujícím řízením
o stanovení dobývacího prostoru.
Souřadnice vrcholů vymezující tvar dobývacího prostoru
Označení vrcholu
A
2
3
4
5
6
7
8
C
B

Souřadnice Y (m)
683 490
683 380
683 210
683 030
682 960
682 990
682984
683037
683 336
683 441

Souřadnice X (m)
951 716
951 610
951 490
951 640
951 890
952 140
952093
952125
952 028
951 947

Půda
• Omezit zábor zemědělské a lesní půdy na nezbytně nutnou míru.
• Skrytou ornici a podorniční vrstvy je třeba deponovat samostatně. Účinnými technickými
a organizačními opatřeními je třeba zabránit odnosu ornice (větrem, deštěm, apod.)
z deponií a rekultivovaných ploch.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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• Skrývku použít pro následnou rekultivaci. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně
na mezideponie.
Ovzduší
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
• Zahrnout do dokumentace pro povolení hornické činnosti a následně provádět opatření
pro minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek:
• veškerý vytěžený materiál udržovat ve vlhkém stavu a skrápět deponie skrývky
(nezatravněné plochy) za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho),
• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché
a větrné počasí) snižovat prašnost místa skrápěním povrchů, v případě velmi
silných poryvů větru přerušit práci stavební techniky,
• zamezit úletům a padání materiálu z nákladních aut, auta nesmí jezdit přeložená,
• při nakládce a vykládce minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti
materiálů,
• dodržovat technické podmínky provozu stanovené pro vyjmenované zdroje pod
kódem 5.11. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
• vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti,
• provádět pravidelnou očistu souvisejících komunikací.
• Zajistit, aby veškerá mobilní technika a mechanizace byla před vjezdem na veřejné
komunikace řádně očištěna. Dojde-li přesto ke znečištění veřejné komunikace, musí být
zajištěno okamžité odstranění znečištění a umytí komunikace.
• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel
a těžební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými
kontrolami.
Hluk
• V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou
splňovat platné předpisy.
Povrchové a podzemní vody, horninové prostředí
• Dodržet stanovenou bázi těžby na úrovni 288 m n.m. a vyvarovat se zásahu do podzemní
vody.
• V okolí těžebny vybudovat účelový monitorovací systém pro sledování jakosti vod
i úrovní hladin podzemní vody respektující následující požadavky ideového projektu
monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice uvedené v Hydrogeologickém posouzení
(Nakládal, Mikisková, prosinec 2011):
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• vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;
• monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů s četností
4× ročně;
• monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících kopaných
studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu Arnoltice (celkem do
šesti objektů) s četností 1× měsíčně;
• přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.
• Při návrhu příjezdové komunikace k pískovně a provozního zázemí respektovat
příležitostnou vodoteč. Ochrana vodních toků a jeho koryt je stanovena ustanovením
§ 46 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
• Prověřit možnost splachu písku při přívalových deštích do vodoteče pod areálem,
v případě nutnosti navrhnout zabezpečení prostoru pískovny proti splachům.
• Zpracovat plán opatření pro případ havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011
Sb. a v dostatečném časovém předstihu požádat Povodí Labe, státní podnik, o vyjádření
a následně příslušný vodoprávní úřad o jeho schválení.
• Zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
podzemních vod těžebním a dopravním provozem. Zabezpečit stroje proti úniku ropných
látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu veškeré mechanizace a dodržovat
bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.
• Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot
využívat nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu,
do níž bude svedena srážková voda omývající tuto plochu.
• Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor
omezit na minimum.
• Při úniku ropných látek z těžebních mechanizmů nebo přepravních vozidel neprodleně
odtěžit kontaminovanou zeminu a předat ji oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění.
• Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné produkty.
ÚSES a rekultivace
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
• Vlastní těžbu provádět postupně po etapách tak, aby aktivní těžba postihovala pouze
území menší než 10 ha a nebylo současně odlesněno více než 10 ha lesa.
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• Pro zajištění možnosti migrace okolo první etapy těžby ponechat větší odstup hranice
těžby v první etapě od okraje lesa na jižním konci plochy. Pro zachování migračního
potenciálu zde ponechat pás o šíři 50 m, minimálně však alespoň pás původní vegetace
o šíři 35 m. Tuto plochu vyjmout z těžby, aby byl zachován dostatečně široký pás lesa od
jeho okraje k těžebně, umožňující migraci organismů okolo plochy těžebny.
• Pro zajištění migrace podél údolnice (kam záměr umisťuje příjezdovou komunikaci)
vybudovat příkopy podél příjezdové komunikace, které umožní migrujícím organismům
migrovat mimo přímo pojížděnou plochu a případně jim poskytne úkryt. Komunikaci
řešit nejlépe na zvýšeném profilu, aby tento znemožňoval živočichům migrovat z příkopů
na komunikaci. Zároveň západní hranu odřezu, ve kterém bude vedena tato
komunikace, osadit vegetací v pásu, který odcloní příjezdovou cestu od okolní krajiny
a zároveň poskytne další možnost úkrytu migrujícím organismům. V tomto smyslu
zajistit, aby pás byl založen již při zahájení těžby, resp. budování příjezdové cesty
a obsahoval jak stromové, tak keřové patro; dále řešit přirozené pokračování pásu
údolím k propustku pod silnicí I/13 a přechod na trvalý travní porost s roztroušenými
keřovými porosty a stromy na západním okraji. Na příjezdové komunikaci prověřit
nutnost realizace migračního objektu pro volně žijící živočichy kategorie D dle TP 180.
• Při návrhu příjezdové komunikace respektovat stávající propustky pod silnicí I/13.
• Zpracovat plán sanace a rekultivace, který zohlední následující požadavky:
• Při návrhu plánu rekultivace ložiska spolupracovat s autorizovaným
projektantem ÚSES a respektovat požadavky uvedené ve zprávě Revize NRBC
Poustecká obora, (GeoVision).
• Při provádění rekultivace na lesní pozemky přizpůsobit druhové složení lesních
porostů lesním typům, které jsou v území ve stávajícím stavu. Lesní porost by měl
být tedy tvořen bukem, dubem a jedlí s příměsí smrku a modřínu. Dále je vhodné
užití dalších druhů odpovídající přirozené skladbě vegetace - javor, lípa, borovice
lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí. Složení dřevin je vhodné konzultovat
s dotčeným orgánem statní správy popř. příslušným správcem lesních pozemků.
• Mimo plánované klasické rekultivace by měla být v maximální možné míře
uplatněna i forma přirozené přírodní sukcese těžených ploch, které by měly být po
těžbě ponechány členité, bez urovnání reliéfu. Takovéto plochy jsou vždy
biologicky výrazně hodnotnější a podporují vyšší biodiverzitu než území po
technické rekultivaci. Tyto plochy je možné rozptýlit v mozaice v ploše pískovny,
nebo je navázat na okolí plánovaného mokřadu. Rozlohu mokřadu a okolních
přírodních ploch doporučujeme rozšířit minimálně na 5 ha. Jako součást podpory
biodiverzity v rámci rekultivace na některých drobnějších plochách (nejlépe při
okraji koruny závěrného svahu) uplatnit rovněž princip sukcesního zmlazení,
spočívající v jednorázové skrývce drobných ploch až na minerální podloží.
• Při navrhování mokřadu je nutné dodržet tyto podmínky:
• Výměra plochy rekultivované na mokřad bude minimálně 2 ha.
• Po zabezpečení dostatku vody (utěsnění dna jílovými vrstvami) bude plocha
mokřadu v maximální možné míře ponechána samovolné sukcesi, nebude
osazována zelení.
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• Z důvodu diverzifikace stanovištních podmínek a zabezpečení specifických
nároků některých druhů (bezobratlí, obojživelníci) bude v prostoru
mokřadu ponecháno také minimálně 10 čistě písčitých syrových ploch
o rozloze 200-500 m2, které nebudou překrývány hlinitopísčitým materiálem
ze skrývky.
• Po obvodu mokřadu nebude bezprostředně navazovat lesnická rekultivace,
ale bude zde cca 20 m široký pás rekultivovaný na travní a bylinný porost,
možná je zde i roztroušená výsadba stanovištně původních druhů křovin.
• Bezprostředně po dokončení těžby v daném těžebním řezu zahájit rekultivaci, zejména
pak závěrných svahů v severní části, dle předem schváleného plánu rekultivace.
• Zabezpečit následnou péči o nově založené lesní porosty až do stadia jejich zajištění ve
smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
• V rámci postupných rekultivací řešit v návaznosti na vznikající terénní konfiguraci na
opouštěných plochách písníku na přechodnou dobu tvorbu mělkých tůní za účelem
podpory populací obojživelníků.
Flóra
• Před podáním žádosti o stanovení DP zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50
odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení výjimky musí být podaná v takovém
časovém předstihu, aby rozhodnutí o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru. Kompetentním orgánem ochrany přírody pro vydání
výjimky je Krajský úřad Libereckého kraje. Udělení výjimky nelze předjímat. Součástí
výjimky může být i předepsání záchranného transferu před zahájením těžby.
• V obdobích sucha zkrápět okrajové porosty v okolí pískovny vodou.
• Předejít riziku polomu na východním okraji pískovny tím, že po navršení valu na
východním okraji pískovny (což přepokládá technická dokumentace) tento osázet stromy,
které by tvořily postupnou bariéru před vlastní masou ponechaných okrajových porostů
a zachycovaly tak případný nápor větru, a to i v nižších patrech.
• Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy vhodné pro stabilizaci svahů
a druhy blízké původním rostlinným společenstvům.
• Všechny plochy, kde je riziko šíření ruderálních, invazních a synantropních druhů
(zejména deponie skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně
i mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů.
Fauna
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
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• Před podáním žádosti o stanovení DP provést doplňující průzkum přítomnosti zvláště
chráněných druhů živočichů na dotčeném území. Průzkum je třeba zaměřit i na tyto
druhy obojživelníků: čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus alpestris),
rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) ze záznamů
společnosti NATURA SERVIS s.r.o., které pro účely dokumentace EIA poskytla AOPK,
dále na druhy, na které aktuálně upozorňuje MěÚ Frýdlant-OŽP.
• Před podáním žádosti o stanovení DP zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50
odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení výjimky musí být podaná v takovém
časovém předstihu, aby rozhodnutí o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru. Kompetentním orgánem ochrany přírody pro vydání
výjimky je Krajský úřad Libereckého kraje. Udělení výjimky nelze předjímat. Součástí
výjimky může být i předepsání záchranného transferu před zahájením těžby.
• V dalším stupni přípravy záměru ve spolupráci se správcem silnice I/13 detailně
vyhodnotit stav propustku z hlediska migrační prostupnosti pro obojživelníky, zejména
charakter technického pojetí štěrkového lapače; na základě tohoto vyhodnocení provést
vhodnou technickou úpravu, umožňující bezproblémovou oboustrannou migraci
obojživelníků.
• V rámci přípravy záměru ve spolupráci s místními znalci uplatnit trvalou svislou
migrační bariéru oboustranně podél silnice I/13, navádějící migrující obojživelníky do
migračně vyhovujícího propustku; charakter a formu trvalé bariéry projednat s orgánem
ochrany přírody Libereckého kraje.
• Před odlesněním lokality je nutné provést v případě zastižení odborný transfer
kupovitých hnízd mravenců r. Formica na náhradní stanoviště. Transfer je zapotřebí
provést kvalifikovanou osobou v souladu s metodikou transferu na jaře podle místních
podmínek nejspíše v dubnu až v květnu do identických míst mimo dosah těžby.
• Obojživelníky a plazy přenést na náhradní lokalitu. Transfer bude proveden po přímém
odchytu za pomocí přehražovacích folií do padacích pastí.
• V rámci posuzovaného záměru provést dostatečná ochranná a kompenzační opatření
k ochraně populací obojživelníků a plazů. Možným řešením je např. provedení
záchranného transferu jedinců během jarního tahu na vhodnou náhradní lokalitu
v okolí. Na severním obvodu pískovny i podél obslužné komunikace by měla být po dobu
minimálně 2 let instalována dočasná bariéra, která zabrání pronikání uvedených druhů
do těženého prostoru. Bariéru zabraňující vnikání uvedení druhů na obslužnou
komunikaci je možné řešit samotným profilem komunikace, či tvarováním doprovodných
příkopů.
• Vzhledem k výskytu obojživelníků zamezit vzniku periodických tůní či kaluží na místech,
kde je předpokládaná činnost (pojezdy techniky, těžba apod.).
• Odůvodněný minimální a postupný rozsah odlesnění řešit nejlépe v období vegetačního
klidu, resp. mimo čas hnízdění ptáků tj. od poloviny srpna do března následujícího roku.
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• Při skrývání zeminy zajistit účast biologa, který by monitoroval výskyt zvláště
chráněných druhů a případně zajistil účinná ochranná opatření pro zastižené jedince
(např. záchranný transfer atp.).
• Vzniklé vlhké či zatopené terénní deprese sledovat zejména v jarním období, zda nejsou
využívány obojživelníky a v případě jejich ohrožení jim zajistit účinnou ochranu.
• Vzhledem k zastižení ještěrky živorodé v oblasti určené k těžbě je nutné před zahájením
prací území důkladně prověřit a zajistit náhradní stanoviště pro zjištěné jedince, nejlépe
v navazujících plochách severně od hranice budoucí těžebny. Při rekultivaci vytvořit
vhodná stanoviště pro repatriaci tohoto druhu, jako vhodné se jeví světliny v lesních
porostech s jižní expozicí. Na těchto plochách doporučujeme vybudovat „zídky“ z volně
loženého kamene o velikosti cca 3×1×1 m, které poskytnou repatriovaným jedincům
možnost úkrytu.
• Na již rekultivovaných plochách vytvářet ve spolupráci s orgánem OP podmínky pro
případné přemístění jedinců z ploch, které budou těženy v následujících etapách.
Případný záchranný transfer do takto vzniklých stanovišť bude nutné konzultovat
v orgány OP a prověřit podmínky stanoviště vzhledem k danému druhu.
• V případě, že se během těžby objeví náznak kolonizace stěn pískovny břehulí říční,
rozpracovat systém postupné těžby tak, aby bylo umožněno během vegetačního období
sezónní vyhnízdění břehulí na části stěn pískovny.
Krajinný ráz a VKP
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
• Před podáním žádosti o stanovení DP s dostatečným časovým předstihem požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání souhlasu k zásahům, které by mohly vést
k ovlivnění ekologicko - stabilizační funkce významných krajinných prvků (v tomto
případě dotčených lesních pozemků) dle §4, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
• Před podáním žádosti o stanovení DP s dostatečným časovým předstihem požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání souhlasu z hlediska zásahu do krajinného
rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odpady
• S odpady vznikajícími v souvislosti s provozem nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.
a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dodržovat všechny povinnosti původců
odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. To
znamená usilovat o předcházení vzniku odpadů, zajistit přednostní využití odpadů před
jejich odstraněním, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých
druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.

Ing. Pavel Varga, Osečná

48

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

Ostatní
• Oznámit dle § 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha,
v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
• Pokud by dotěžení některých částí těchto zásob nebylo z důvodu vlivů na životní prostředí
nebo ochranu přírody možné, budou tyto zásoby výhradního ložiska podle ust. § 14a,
odst. 2 písm. c) horního zákona navrženy k odpisu.
• Pískovna nesmí sloužit k pořádání akcí typu truck trial (automobilové závody) apod.
• Návrhové prvky obslužné komunikace je třeba volit tak, aby poskytovaly uživatelům
patřičné podmínky pro plynulou a bezpečnou jízdu.
• V areálu pískovny vybudovat místo, kde budou nákladní vozidla řádně očištěna, aby
nedocházelo ke znečištění silniční sítě.
• V areálu pískovny instalovat váhu. V rámci provozování pískovny, při prodeji suroviny,
nesmí být nákladní automobily přetěžovány, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
komunikačního systému.
• Zahájit jednání s uživatelem honitby Bulovka-Obora ohledně kompenzace za omezení
výkonu práva myslivosti v území (např. součinnost při budování zařízení atp.)
• Pravidelně proškolovat všechny pracovníky, včetně praktického nácviku řešení situací
z problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí
a havarijního zabezpečení. Odpovědní pracovníci budou důsledně kontrolovat plnění
opatření k ochraně životního prostředí a dodržování technologie uvedené v provozních
řádech zařízení. Dále jsou povinni udržovat provozní soubory v dobrém technickém
stavu tak, aby nevznikala nebezpečí ohrožující uživatele a jeho zaměstnance či ostatní
objekty a osoby v areálu.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního
prostředí, předána vyjádření k původní dokumentaci z prosince 2010, k přepracované
dokumentaci z listopadu 2012 a k doplňku dokumentace z dubna 2014, obdržená ve smyslu
§ 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5
k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou kopie všech obdržených vyjádření obsaženy v příloze tohoto
posudku.
Vzhledem k délce a komplikovanosti procesu posuzování záměru se zpracovatel
posudku soustředil především na nejaktuálnější vyjádření jednotlivých subjektů, neboť
ve většině případů byly požadavky jednotlivých subjektů obsažené ve starších
vyjádřeních vyřešeny v rámci přepracované dokumentace z listopadu 2012 či v doplňku
dokumentace z dubna 2014. U starších vyjádření je jejich podstata (výpisky z vyjádření)
uvedena pouze v případě, že nebylo obdrženo vyjádření novější (aktuálnější), nebo
pokud požadavek uvedený ve starším vyjádření nebyl vyřešen v rámci přepracované
dokumentace z listopadu 2012 či v doplňku dokumentace z dubna 2014, nebo se nové
vyjádření týkalo pouze doplňku dokumentace.
1.

Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 27.5.2014)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 9.1.2013)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 17.2.2010)

2.

Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. 32/2013 ze dne 13.2.2013)
Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. vl.17/2011 ze dne 17.2.2011)

3.

Vyjádření Obce Bulovka
(č.j.: 26/2011 ze dne 17.2.2011)

4.

Vyjádření Obce Višňová
(ze dne 11.2.2011)

5.

Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 33533/2014 ze dne 26.5.2014)
Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013)
Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 3551/2011 ze dne 18.2.2011)

6.

Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 1105/2014/OSUZP/3/Bu ze dne 20.5.2014)
Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 3641/2012/OSUZP/3/Bu ze dne 11.1.2013)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 642/2011/OSUZP/3/No ze dne 15.2.2011)
7.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 09881/2014 ze dne 15.5.2014)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 27616/2013 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 01061/12/11/2.5 ze dne 16.2.2011)

8.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1407447.001/13/LAS ze dne 19.5.2014)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1216941.001/12/LZG ze dne 7.1.2013)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1100765.001/11/LKM ze dne 31.1.2011)

9.

Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 1271/780/14 ze dne 20.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3219/780/12 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 144/780/11 ze dne 25.2.2011)

10.

Vyjádření MŽP odboru geologie
(č.j.: 757/660/14 ze dne 27.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru horninového a půdního prostředí
(č.j.: 91/660/11 ze dne 15.2.2011)

11.

Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 1440/740/14 ze dne 5.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 3465/740/12 ze dne 12.12.2012)

12. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 12958/2014 ze dne 19.5.2014)
Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 42585/2012 ze dne 10.1.2013)
13.

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory
a Krajské středisko Liberec
(č.j.: SR/0158/JH/2011-2 ze dne 21.2.2011)

14.

Vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
(č.j. FVS/50/2011/OI)

15.

Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci
(NPÚ-353/k 31384/2014 ze dne 13.5.2014)

16.

Vyjádření Občanského sdružení za ekologické Pertoltice
(ze dne 6.2.2011)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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17.

Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 13.1.2013)
Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 17.2.2011)

18.

Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí Calla
(ze dne 6.3.2011)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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1.

Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 27.5.2014)
(ze dne 9.1.2013)
(ze dne 17.2.2010)

(ze dne 27.5.2014)
Liberecký kraj sděluje, že posuzovaný záměr je v souladu se strategickým dokumentem
„Regionální surovinová politika Libereckého kraje“ z roku 2011, která byla schválena
Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 386/11/ZK ze dne 25.10.2011. Doplněná
dokumentace EIA je vypracovaná komplexně a neobsahuje žádné podstatné skutečnosti,
které by byly v rozporu s Regionální surovinovou politikou Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(ze dne 9.1.2013)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Požadavky vznesené v tomto vyjádření byly zapracovány do doplňku dokumentace.
(ze dne 17.2.2010)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Připomínky a požadavky vznesené v tomto vyjádření jsou vyřešeny v přepracované
a doplněné dokumentaci z listopadu 2012.
2.

Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. 32/2013 ze dne 13.2.2013)
(č.j. vl.17/2011 ze dne 17.2.2011)

(č.j. 32/2013 ze dne 13.2.2013)
K předložené studii EIA neobdržel obecní úřad jedinou připomínku. Zastupitelstvo obce
Pertoltice nemá žádných námitek, či doplnění k předložené podobě studie.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j. vl.17/2011 ze dne 17.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je v plné míře nahrazeno aktuálnějším.
3.

Vyjádření Obce Bulovka
(č.j.: 26/2011 ze dne 17.2.2011)
Obec Bulovka nesouhlasí. Realizace záměru se nachází přímo na hranici katastrálního
území Arnoltice u Bulovky, které spadá do katastru naší obce, by výrazně zhoršila úroveň
životního prostředí z následujících důvodů:
•

Zvýšená prašnost – území záměru se nachází na vyvýšeném pozemku a veškerá
prašnost způsobená těžbou písku by při určitých povětrnostních vlivech přímo
ohrožovala ovzduší v údolí obce Arnoltice. Mezi zamýšlenou pískovnou a obcí
není žádná přírodní překážka, která by těmto vlivům zabránila. Zkrápění uvedené
ve studii nepovažujeme za dostatečnou prevenci zvýšené prašnosti na našem
katastrálním uzemí.

•

Zvýšená intenzita dopravy – nárůst nákladní dopravy jako další důsledek realizace
záměru by výrazně zvýšil hlučnost v zastavěném území obce a zároveň snížil
dopravní bezpečnost v obci.

•

Ohrožení jediného zdroje pitné vody v okolí – dobývací prostor záměru Pískovna
Dolní Pertoltice se nachází pouze 150m od ochranného pásma jediného zdroje
pitné vody v okolí, který je v majetku obce. Vodojem a vrt vody zásobuje vodou
nejen naše obce, ale i obec Pertoltice, Habartice a Višnová. Vzhledem k těsné
blízkosti dobývacího prostoru a hloubce těžby se obáváme možné ztráty
podzemní vody z tohoto jediného zdroje vody v okolí.

Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku bere nesouhlasné vyjádření obce na vědomí. Uvádí však
následující skutečnosti:
V rámci zpracování rozptylové studie nebylo prokázáno překročení imisních limitů
pro prašnost v obytném území ve sledované oblasti. Mezi obcí a pískovnou bude ponechán
pás lesa, který bude zabraňovat šíření prašných částic do okolí. Zpracovatel posudku
zahrnul do návrhu stanoviska EIA tuto podmínku:
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
Akustická studie neprokázala překročení hygienických limitů hluku u žádného
výpočtového bodu v obci Arnoltice.
Hydrogeologické posouzení vyloučilo možnost ohrožení zdrojů pitné vody v okolí
posuzovaného záměru. Těžba bude probíhat nad hladinou podzemní vody. Báze nejnižší
etáže je plánována v úrovni 288 m n. m. tedy 5 m nad ustálenou hladinou ve vrtu Arnoltice.
Přímé ovlivnění vrtu těžbou je za daných podmínek vyloučeno. Ovlivnění vzdálenějších
jímacích objektů Bulovka a Pertoltice je vzhledem ke vzdálenosti a hydrogeologické pozici
rovněž nemožné. Zpracovatel posudku zahrnul do návrhu stanoviska EIA tyto podmínky:

Ing. Pavel Varga, Osečná
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• Dodržet stanovenou bázi těžby na úrovni 288 m n.m. a vyvarovat se zásahu do podzemní
vody.
• V okolí těžebny vybudovat účelový monitorovací systém pro sledování jakosti vod
i úrovní hladin podzemní vody respektující následující požadavky ideového projektu
monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice uvedené v Hydrogeologickém posouzení
(Nakládal, Mikisková, prosinec 2011):
o vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;
o monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů s
četností 4× ročně;
o monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících
kopaných studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu
Arnoltice (celkem do šesti objektů) s četností 1× měsíčně;
o přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.
4.

Vyjádření Obce Višňová
(ze dne 11.2.2011)
Se záměrem nesouhlasíme. V minulosti byla pro naši obec jediným zdrojem pitné vody
zásoba podzemní vody, která zasahovala na území Polské republiky. Vzhledem k tomu,
že hned za hranicemi s PR jsou povrchové doly na uhlí, obávali jsme se, a jak se ukázalo,
oprávněně, toho, že tento zdroj pitné vody bude narušen. Z toho důvodu byl vybudován
hlavní vodovodní řád v délce téměř 8 km, který čerpá vodu z vodojemu v Bulovce a měl
být zárukou toho, že naše obec bude mít vždy dostatek vody. A nyní se uvažuje
o otevření Pískovny v místech, kde vede v bezprostřední blízkosti zmiňovaný hlavní
vodovodní řád do naší obce a nedaleko se nachází vrt, z kterého odebíráme vodu pro naše
občany.

Vypořádání zpracovatele posudku
V rámci přepracované dokumentace z listopadu 2012 bylo zpracováno nové
Hydrogeologické posouzení, jeho závěry a navržená opatření jsou převzaty do dokumentace
a návrhů opatření.
Z daného posouzení mj. vyplývá:
Při porovnání hydrogeologické stavby zastižené vrtem (mocnost zvodnění 60 m)
a v DP Dolní Pertoltice (bez zvodnění) je evidentní, že se jedná o dva rozdílné
hydrogeologické kolektory. Případnou komunikaci podzemních vod mezi dobývacím
prostorem a jímacím objektem zamezuje elevace v podloží štěrkopísků při východním
a jižním okraji ložiska ve směru S-J a V-Z s úrovněmi ve výši 300÷310 m n. m. (20÷30 m
nad provozní hladinou). Navíc je báze nejnižší etáže plánována v úrovni 288 m n. m. tedy
5 m nad ustálenou hladinou ve vrtu Arnoltice. Přímé ovlivnění vrtu těžbou je za daných
podmínek vyloučeno. Ovlivnění vzdálenějších jímacích objektů Bulovka a Pertoltice je
vzhledem ke vzdálenosti a hydrogeologické pozici rovněž nemožné. V každém případě lze
negativní ovlivnění stávajících vodních zdrojů v okolí DP Dolní Pertoltice navrhovaným
postupem otvírky ložiska a následnou těžbou z pohledu jejich vydatnosti vyloučit.
Zpracovatel posudku zahrnul do návrhu stanoviska EIA tyto podmínky:
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• Dodržet stanovenou bázi těžby na úrovni 288 m n.m. a vyvarovat se zásahu do podzemní
vody.
• V okolí těžebny vybudovat účelový monitorovací systém pro sledování jakosti vod
i úrovní hladin podzemní vody respektující následující požadavky ideového projektu
monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice uvedené v Hydrogeologickém posouzení
(Nakládal, Mikisková, prosinec 2011):
o vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;
o monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů
s četností 4× ročně;
o monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících
kopaných studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu
Arnoltice (celkem do šesti objektů) s četností 1× měsíčně;
o přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.

5.

Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 33533/2014 ze dne 26.5.2014)
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013)
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 3551/2011 ze dne 18.2.2011)

(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 33533/2014 ze dne 26.5.2014)
A) Z hlediska odboru životního prostředí a zemědělství:
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán ochrany ZPF podle § 17a písm. b)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, vydá stanovisko k návrhu na stanovení DP podle § 6 odst. 2 téhož zákona na
základě závěrů stanoviska Ministerstva životního prostředí k posuzovanému záměru.
Aktualizace podkladů zaslaných orgánu ochrany ZPF k odsouhlasení DP před vydáním
stanoviska MŽP bude nezbytná. K doplňku dokumentace orgán ochrany ZPF neuplatňuje
žádné požadavky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Zpracovatel doplňku dokumentace uvádí na str. 11, že bylo na základě terénního šetření
zjištěno, že se mezi Panenským rybníkem a lesními pozemky již bezpečné migrační
koridory pro obojživelníky nacházejí. Tento komentář byl opatřen snímky propustků pod
komunikací 1/13. Krajský úřad nesouhlasí s tímto tvrzením. Silniční propustek
u Panenského rybníka, v jehož okolí probíhá po komunikaci silný tah obojživelníků je na
straně k lesním pozemkům opatřen štěrkovým lapačem o minimální hloubce 50 cm.
Tento technický prvek není pro obojživelníky migrující na zimoviště na lesní pozemky
překonatelný.
Z výše uvedených důvodů krajský úřad trvá na zapracování nutnosti úpravy silničního
propustku na oboustranně migračně prostupný objekt do textu kapitoly D. IV.
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Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Dále požaduje v textu kapitoly D. IV. doplnit nutnost realizace trvalých svislých
liniových bariér po obou stranách komunikace. Bariéry budou sloužit k navigaci
migrujících obojživelníků k migračně prostupným objektům pod komunikací 1/13 mezi
lesními pozemky a Panenským rybníkem. Tato podmínka nebyla zpracovatelem
dokumentace do kapitoly D. IV. zapracována ani nikterak vypořádána. Důvodem
realizace trvalých bariér je předpoklad, že populace obojživelníků budou i nadále
využívat lesní pozemky k zimování. Jiné vhodné biotopy se totiž v okolí nevyskytují.
Realizací trvalých bariér odpadá nutnost realizace dočasných bariér vyžadujících
každodenní obsluhu v jarních měsících. Dále je trvalými bariérami zajištěn postupný
zpětný tah dospělců po rozmnožování a podzimní tah dospělců a subadultních jedinců po
dokončení metamorfózy.
Vypořádání zpracovatele posudku
S postojem krajského úřadu se zpracovatel posudku v zásadě ztotožňuje, bariéra do
propustku je pro obojživelníky obtížně překonatelná. Zpracovatel posudku proto
doporučuje, aby došlo k úpravě propustku vhodným způsobem a tato podmínka se stala
součástí fáze přípravy jako určitá kompenzace za zábor biotopu navrhovanou těžební
činností, konkrétně:
• V dalším stupni přípravy záměru ve spolupráci se správcem silnice I/13 detailně
vyhodnotit stav propustku z hlediska migrační prostupnosti pro obojživelníky, zejména
charakter technického pojetí štěrkového lapače; na základě tohoto vyhodnocení provést
vhodnou technickou úpravu, umožňující bezproblémovou oboustrannou migraci
obojživelníků.
Zpracovatel posudku dále bere na vědomí uvedené upozornění ohledně změny
charakteru migrační bariéry podél komunikace I/13 a do návrhu stanoviska EIA zařadil
následující podmínku:
• V rámci přípravy záměru ve spolupráci s místními znalci uplatnit trvalou svislou
migrační bariéru oboustranně podél silnice I/13, navádějící migrující obojživelníky do
migračně vyhovujícího propustku; charakter a formu trvalé bariéry projednat s orgánem
ochrany přírody Libereckého kraje.
B) Z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Z hlediska státní památkové péče:
Krajský úřad upozorňuje na zákonnou podmínku oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v. v. i. Kromě výše
uvedeného upozornění nemá z hlediska orgánu státní památkové péče příslušného pro
nemovité národní kulturní památky k předloženému záměru žádné připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku bere na vědomí uvedené upozornění a do návrhu stanoviska
EIA zařadil následující podmínku:
• Oznámit dle § 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha,
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v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Stanovisko oddělení cestovního ruchu:
K předložené dokumentaci záměru „Pískovna Dolní Pertoltice" nemá připomínky .
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
C) Z hlediska odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví nemá k doplňku dokumentace žádné připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013)
A) Z hlediska odboru životního prostředí a zemědělství:
Z hlediska ochrany ovzduší:
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že hlavním zdrojem znečišťování ovzduší, především
prachu, bude vlastní otevřená aktivní plocha těžebního prostoru, kde bude v době sucha
docházet vlivem větru k víření drobných částic a jejich většímu či menšímu rozptylu do
okolí. Důležitým zdrojem znečišťování ovzduší budou nákladní automobily, které budou
přijíždět a odjíždět z těžebního prostoru, a to včetně sekundární prašnosti (zvíření již
sedimentovaných částic prachu z povrchu silnic a k nim přilehlých ploch). Při vlastním
provozu těžby je nezbytně nutné v maximálním možné míře omezit a snížit množství
vnášených tuhých znečišťujících látek (TZL) do okolního prostředí. Na všech místech
a při všech činnostech, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, a s ohledem na technické
možnosti, používat zkrápění vodou, vodní clonu, odprašovací či mlžící zařízení.
V případě suchého období omezit vznik nadměrné sekundární prašnosti, a to zkrápěním
příjezdové cesty vodou. Pro minimalizaci prašnosti je dále nutno průběžně zajistit výjezd
na veřejné komunikace pouze čistým vozidlům, v dobrém technické stavu, se
zaplachtováním drobných frakcí materiálu, včetně řádně utěsněných koreb.
Je zřejmé, že realizace předmětného záměru sebou přinese určité celkové zvýšení imisní
zátěže, a to především ve vlastním řešeném prostoru, a to především v ukazateli TZL. Při
dané těžbě štěrkopísku však nebude docházet k překračování imisních limitů v obytné
zástavbě v zájmovém území. Na základě doložených podkladů, především pak rozptylové
studie, lze odvodit závěr, že realizace předmětného záměru, při dodržování a aplikaci
opatření vedoucích ke snižování a k omezení znečištění, je z hlediska ochrany ovzduší
akceptovatelná, tj. realizovatelná.
Z hlediska ochrany ovzduší bude předmětná „Pískovna Dolní Pertoltice“ vyjmenovaným
stacionárních zdrojem, který je uveden pod v příloze č.2 k zákonu č.201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší (kód 5.11.). Stavebník musí v rámci stanovení dobývacího prostoru
doložit příslušnému OBÚ závazné stanovisko orgánu ochrany k umístění tohoto
stacionárního zdroje vydaného dle §11 odst.2 písm. b) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. O vydání tohoto závazného stanoviska je nutno předem požádat Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a k žádosti doložit přílohy
nutné pro správné a úplné posouzení věci. K žádosti musí být doložena rozptylová studie
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a odborný posudek. Oba tyto materiály musí být zpracovány autorizovanou osobou ve
smyslu ustanovení §32 odst.1 písm. d) a e) zákona o ochraně ovzduší.
Z hlediska ochrany ovzduší není k předloženému záměru dalších připomínek.
Vypořádání zpracovatele posudku
S uvedenými připomínkami zpracovatel posudku souhlasí a v souvislosti s ochranou
ovzduší zařadil do návrhu stanoviska EIA následující podmínky:
• Zahrnout do dokumentace pro povolení hornické činnosti a následně provádět opatření
pro minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek:
• veškerý vytěžený materiál udržovat ve vlhkém stavu a skrápět deponie skrývky
(nezatravněné plochy) za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho),
• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché
a větrné počasí) snižovat prašnost místa skrápěním povrchů, v případě velmi
silných poryvů větru přerušit práci stavební techniky,
• zamezit úletům a padání materiálu z nákladních aut, auta nesmí jezdit přeložená,
• při nakládce a vykládce minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti
materiálů,
• dodržovat technické podmínky provozu stanovené pro vyjmenované zdroje pod
kódem 5.11. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
• vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti,
• provádět pravidelnou očistu souvisejících komunikací.
• Zajistit, aby veškerá mobilní technika a mechanizace byla před vjezdem na veřejné
komunikace řádně očištěna. Dojde-li přesto ke znečištění veřejné komunikace, musí být
zajištěno okamžité odstranění znečištění a umytí komunikace.
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
Z daného hlediska lze se záměrem souhlasit při splnění návrhu opatření v kapitole D.IV.
Upozorňujeme však, že v návrhu opatření není nijak řešena ochrana evidovaného
vodního toku ID 14000587 (levostranný přítok Pertoltického potoka) v souvislosti
s přístupovou komunikací do pískovny. V předloženém textu není blíže uvedeno, jak se
záměr a zejména vybudování příjezdové komunikace dotkne uvedeného toku. To, že se
jedná o občasný vodní tok, není důvodem k jeho zrušení. Ochrana vodních toků a jeho
koryt je stanovena ustanovením § 46 vodního zákona. Z odstavce 2 citovaného paragrafu
vyplývá, že každý zásah do vodního toku musí být proveden v souladu s ustanoveními
vodního zákona.
Vypořádání zpracovatele posudku
Přesné umístění a řešení příjezdové komunikace s ohledem na ochranu vodního
toku ID 14000587 bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. Při návrhu
příjezdové komunikace je nutno respektovat příležitostnou vodoteč, která je patrná pouze
při nadměrných srážkách.
Zpracovatel posudku zařadil v souvislosti s ochranou příležitostné vodoteče do
návrhu stanoviska EIA následující podmínku:
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• Při návrhu příjezdové komunikace k pískovně a provozního zázemí respektovat
příležitostnou vodoteč. Ochrana vodních toků a jeho koryt je stanovena ustanovením
§ 46 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Z hlediska státní správy lesů:
Sdělujeme, že souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, vydává dle § 49 odst. 3 písm. d) zák.
č. 289/1995 Sb. (lesního zákona) Ministerstvo zemědělství ČR.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Do zvýrazněného textu v závěru kapitoly C. II. 6 (str. 81) obsahující zoologický průzkum
nebyla v dostatečné míře zapracována zoologická data z roku 2011 a 2012, která byla
zpracovateli dokumentace poskytnuta AOPK ČR. Jedná se o doložený výskyt těchto
zvláště chráněných druhů obojživelníků: čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský
(Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus),
kteří byli opakovaně zaznamenáni na bariérách při jarních migracích ze zimovišť na
lesních pozemcích jižně od komunikace I/13 tj. ležících v těsné blízkosti, a s velkou
pravděpodobností také zasahujících do území plánovaného těžebního prostoru.
Doplňující průzkum zvláště chráněných druhů živočichů prováděný před vlastní těžební
činností by měl být zaměřen i na tyto druhy.
Na bariérách byly zaznamenány desítky až stovky migrujících jedinců, kteří využívají
zmíněné lesní pozemky jako jejich terestrický biotop. V okolí Panenského rybníka se
podobné terestrické biotopy nenacházejí, jedná se tedy o plochy, na kterých jsou
populace obojživelníků přímo závislé. Jako důležité kompenzační opatření za ztrátu
terestrických lesních biotopů zvláště chráněných druhů obojživelníků orgán ochrany
přírody požaduje zajištění bezpečného obousměrného migračního koridoru přes
komunikaci I/13 mezi Panenským rybníkem a lesními pozemky formou trvalých
migračních bariér a úpravou současného silničního propustku nad hrází Panenského
rybníka a úpravou propustku občasné vodoteče. Tato opatření požadujeme zahrnout do
podmínek navrhovaného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru.
K navrhovanému rozšíření NC Poutecká obora o lokalitu u Minkovic a Vísky nemáme
námitky, lokality je druhově pestrá, což je doloženo průzkumy.
Vypořádání zpracovatele posudku
Výše uvedené zvláště chráněné druhy poskytnuté zpracovateli dokumentace AOPK
ČR byly již v dokumentaci EIA 2012 v závěru kapitoly C.II.6 doplněny. Zároveň zde bylo
upozorněno na nutnost provést před plánovanou těžbou průzkum zaměřený i na tyto druhy
a nutnost podat žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. navrhnout příslušná
kompenzační opatření (např. záchranný přenos) v případě výskytu dalších zvláště
chráněných druhů. Dané opatření je součástí podmínek návrhu stanoviska EIA.
Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že migrační koridory (propustky) přes
komunikaci I/13 mezi Panenským rybníkem a lesními pozemky jsou již realizovány. Jak ale
vyplývá z posledního vyjádření orgánu ochrany přírody Libereckého kraje k doplňku
dokumentace, KÚ se neztotožnil s optimální funkcí propustku pod silnicí I/13 mezi lesem
a Panenským rybníkem, takže je doporučeno ještě v rámci fáze přípravy záměru řešit
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optimalizaci propustku tak, aby byl pro obojživelníky migračně oboustranně bezkolizně
vyhovující.
B) Z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Z hlediska oddělení cestovního ruchu:
K předložené upravené dokumentaci záměru Pískovna Dolní Pertoltice, nemáme za
cestovní ruch připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
C) Z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu:
Krajský úřad, OÚPSŘ je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),
pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro
území Libereckého kraje. Z pohledu těchto kompetencí nemáme k předložené
dokumentaci žádné připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 3551/2011 ze dne 18.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
6.

Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 1105/2014/OSUZP/3/Bu ze dne 20.5.2014)
(č.j.: 3641/2012/OSUZP/3/Bu ze dne 11.1.2013)
(č.j.: 642/2011/OSUZP/3/No ze dne 15.2.2011)

(č.j.: 1105/2014/OSUZP/3/Bu ze dne 20.5.2014)
1. Z hlediska silničního správního úřadu /Bucharová/:
Naše vyjádření, které je součástí koordinovaného stanoviska ze dne 11.1.2013,
č.j.: 3641/2012/0SUZP/3/Bu, zůstává v platnosti.

Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel odkazuje na vypořádání vyjádření z roku 2013.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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2. Z hlediska státní památkové péče /Ing. Sobotová/:
Bez připomínek. Předložený záměr se nedotýká zájmů státní památková péče, neboť
v předmětném území se nenachází památkově chráněné území vymezené památkovou
rezervací nebo zónou, či prostředí kulturní památky z hlediska zákona č.20/1987 Sb.
o státní památkové péči. Problematika archeologie je v dokumentaci řešena v souladu
s §22 odst 2 zákona č . 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
3. Z hlediska územního plánu /Ing.arch.Šrutová/:
Dle přiloženého stanoviska k dokumentaci ze dne 27.12.2012 nebylo k původnímu
záměru připomínek. Upozorňujeme však na následující skutečnosti:
- Z posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, obsaženého v Příloze č. I, vyplývá udělení
souhlasu s realizací tohoto záměru při dodržení vymezených podmínek pro zachování
obvodového pásu lesa.
- Z přiložené fotodokumentace k tomuto posouzení vyplývá, že jde sice o menší
zalesněný vrch, který je ale místní hraniční dominantou mezi osídlením Bulovky
a Pertoltic. Připomínáme, že jeho odtěžení je nevratným zásahem do přirozeného
krajinného reliéfu, kdy dojde k ochuzení krajiny o tuto dominantu i přírodní hodnotu
krajinného rázu.
- Dále upozorňujeme, že plánovaná těžba písku bude spojena se zvýšenou zátěží provozu
nákladní dopravy a s tím spojené nebezpečí negativních vlivů - hluk, znečistění vozovky,
dopravní kolize.
Vypořádání zpracovatele posudku
Podmínka pro zachování obvodového pásu lesa je zpracovatelem posudku zařazena
do návrhu stanoviska EIA.
V rámci doplňku dokumentace (Příloha č. 1) bylo Ing. Romanem Bukáčkem
zpracováno Posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby "Pískovna Dolní Pertoltice"
v k.ú. Dolní Pertoltice na krajinný ráz ve smyslu znění §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Hodnocení bylo zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu
autorů Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa
Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky
případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P.
2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz. Autor hodnocení vlivů na krajinný ráz je jedním ze spoluautorů citované
metodiky.
V závěru tohoto posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je uvedeno, že hodnocením
bylo zjištěno, že záměr svým rozsahem neovlivní významně krajinný ráz vymezeného
souvisejícího dotčeného krajinného prostoru za podmínky, že bude zachován ponechaný
pás lesního porostu obklopující lokalitu o šířce cca 100 m, kterým bude brán ohled na VKP
i objekt ÚSES, čímž se zmírní vliv na přírodní hodnotu a pohledový dopad záměru
související se zachováním estetické hodnoty. Dále prostor bude rekultivován tak, aby byl
citlivě vrácen zpět do přírodního prostředí lesa.
Zpracovatel posudku nemá k tomuto hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
připomínek, neboť je metodicky zpracováno korektně.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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4. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem /Ing. Hudousková/:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem lze s předloženým doplňkem
k dokumentaci EIA souhlasit. Technická opatření, navržená v „Hydrogeologickém
posouzení DP Dolní Pertoltice", které zpracoval Mgr. Petr Nakládal a Mgr. Iva
Mikisková v prosinci 2011, jsou uvedena v kapitole D. IV předloženého doplňku
k dokumentaci EIA.
Vypořádání zpracovatele posudku
Technická opatření, uvedená v kapitole D. IV doplňku dokumentace jsou
zpracovatelem posudku převzata do návrhu stanoviska EIA.
5. Z hlediska nakládání s odpady /Ing. Kunclová/:
S odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, bude dle předložené PD
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších
zákonů v platném znění a předpisů souvisejících.
Dále je v kapitole „B III.3. Odpady" uvedeno, že „Veškeré skrývkové a výklizové hmoty
budou využity při následné rekultivaci těžebního prostoru". K rekultivaci nebude dovážen
žádný další materiál. Pokud bude zcela dodržena výše uvedená podmínka, nejsou
z hlediska nakládání s odpady k předloženému záměru další připomínky. V dalších
stupních PD bude nutno doložit dostatečné kapacity navrhovaných deponií.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku podotýká, že v dokumentaci ani v doplňku dokumentace
skutečně není uvažováno s dovozem dalších materiálů pro rekultivaci. Dostatečné kapacity
navrhovaných deponií budou doloženy v dalších stupních PD.
6. Z hlediska státní ochrany přírody /Podmanická/:
Záměr bude mít jednoznačně negativní vliv na vnímání krajiny a výrazně ovlivní vzhled
velkého území. To je dáno především značným odlesněním a skutečností, že povrchové
těžebny vždy způsobí změny v reliéfu krajiny. Přes závěry v dokumentaci považujeme
zásah do krajinného rázu realizací záměru za značný a jednoznačně v rozporu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
Uvažované odlesnění lesa lze považovat za zcela nežádoucí jev, který je v rozporu se
zájmy ochrany přírody v území. Les je významným krajinným prvkem, jehož ochrana je
zákonem deklarovaný veřejný zájem dle ustanovení § 4 odst. 2 Zákona o ochraně přírody
a krajiny. Přestože je navržena kompenzace v podobě následné rekultivace opět na les, je
třeba nutnost takto rozsáhlého zásahu do zákonem chráněného zájmu zdůvodnit. Varianta
nově navrženého dobývacího prostoru nezahrnuje požadavek rozšíření pásu lesa na
100 m od hranice DP ve směru ke komunikaci I/13. V navrhovaném pomyslném
ochranném pásmu lesa nastala v roce 2013 změna, neboť v jeho SV části byly vykáceny
3 pásy lesa široké asi 50 - 60 m. Tímto zásahem bylo ochranné pásmo značně narušeno
a nesplňuje podmínky uvedené v dokumentaci. Nutno dodat, že těžba písku v této lokalitě
není veřejným zájmem.
Dále upozorňujeme, že v této lokalitě byl zjištěn výskyt skřivana lesního, chřástala
polního a hnízdo ostříže lesního.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Vypořádání zpracovatele posudku
V rámci doplňku dokumentace (Příloha č. 1) bylo Ing. Romanem Bukáčkem
zpracováno Posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby "Pískovna Dolní Pertoltice"
v k.ú. Dolní Pertoltice na krajinný ráz ve smyslu znění §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Hodnocení bylo zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu
autorů Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa
Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky
případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P.
2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz. Autor hodnocení vlivů na krajinný ráz je jedním ze spoluautorů citované
metodiky.
V závěru tohoto posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je uvedeno, že hodnocením
bylo zjištěno, že záměr svým rozsahem neovlivní významně krajinný ráz vymezeného
souvisejícího dotčeného krajinného prostoru za podmínky, že bude zachován ponechaný
pás lesního porostu obklopující lokalitu o šířce cca 100 m, kterým bude brán ohled na VKP
i objekt ÚSES, čímž se zmírní vliv na přírodní hodnotu a pohledový dopad záměru
související se zachováním estetické hodnoty. Dále prostor bude rekultivován tak, aby byl
citlivě vrácen zpět do přírodního prostředí lesa.
Zpracovatel posudku nemá k tomuto hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
dalších připomínek, neboť je provedeno metodicky korektně.
V rámci vyjádření MěÚ Frýdlant – odboru ŽP je upozorněno ještě na výskyty
skřivana lesního, chřástala polního a hnízdo ostříže lesního (všechno silně ohrožené zvláště
chráněné druhy), ale bez bližší specifikace. Součástí návrhu stanoviska je i podmínka
ohledně doplňujících biologických průzkumů před zahájením těžby; na druhé straně
zvýšení četnosti průzkumů může vést k dalším a dalším zjištěním, na která bude nutno
v průběhu postupů těžby a požadavků na rekultivace operativně reagovat. Zásady pro
přípravu území, odlesnění, postupy těžby, rekultivace apod. mohou vést ke snížení vlivů na
biotu vzhledem k délce navrhovaného období hornické činnosti a jsou poměrně konkrétně
v rámci návrhu stanoviska prezentovány.
7. Z hlediska ochrany ZPF /Podmanická/:
Podle § 17a písm. b) zákona č . 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF"), přísluší udělování souhlasu
podle § 6 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jeli navrhovaným řešením dotčen ZPF o výměře do 20 ha, krajským úřadům. V daném
případě je příslušným orgánem ochrany ZPF k posouzení záměru K.rajský úřad
Libereckého kraje.
Pouze upozorňujeme, že bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy na cca 0,1119
ha, která má být použita k následné rekultivaci.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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8. Z hlediska ochrany lesních pozemků /Ing. Kučerová/:
Dle § 49, odst.3, písmene d), zákona o lesích, vydává souhlas k návrhům na stanovení
dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,
a určuje způsob jejich rekultivace Ministerstvo zemědělství.
Upozorňujeme, že se nejedná o veřejný, ale komerční zájem.
Upozorňujeme, že souhlas LČR, s.p. je z 24. 11. 2009, doporučujeme znovu projednat
stanovisko vlastníka pozemku a podmínky jeho souhlasu.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku upozorňuje, že rozhodnutí o otázce veřejného zájmu záměru
není předmětem posuzování v rámci procesu EIA. Zpracovatel posudku při posuzování
vycházel ze skutečnosti, že záměr je v souladu se strategickým dokumentem „Regionální
surovinová politika Libereckého kraje“ z roku 2011, která byla schválena Zastupitelstvem
Libereckého kraje usnesením č. 386/11/ZK ze dne 25.10.2011.
Povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska bude
na základě žádosti organizace Ladislav Šeda předmětem samostatného správního řízení,
které bude provádět Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
V rámci tohoto řízení bude muset být mj. projednáno stanovisko vlastníka lesních pozemků
a podmínky souhlasu k užívání.
9. Z hlediska ochrany ovzduší /Ing. Burgrová/:
Pískovna Dolní Pertoltice bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování
ovzduší, který je uveden v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší.
V případě umístění zdroje je třeba zažádat o stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: 3641/2012/OSUZP/3/Bu ze dne 11.1.2013)
1. Z hlediska silničního správního úřadu:
Pro přístup k dobývacímu prostoru bude využívána stávající silnice I/13, na kterou bude
napojena nová pozemní komunikace pro přístup a příjezd k dobývacímu prostoru.
Návrhové prvky nové komunikace musí být voleny tak, aby poskytovaly uživatelům
patřičné podmínky pro plynulou a bezpečnou jízdu se zřetelem k požadované funkci
komunikace a při zohlednění únosného zatížení území.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku vzal připomínku na vědomí. Připomínka se však vztahuje
k navazujícím povolovacím rozhodnutím a ne přímo k procesu EIA. Opatření je zařazeno
do návrhu stanoviska EIA.
2. Z hlediska odboru kultury:
Bez připomínek.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
3. Z hlediska územního plánu:
Bez připomínek. Stanovisko ÚÚP ze dne 16.6.2010 pod č.j. 4371/2010/OSUZP/2/Pol
zůstává nadále v platnosti.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že v citovaném vyjádření je uvedeno, že z hlediska územního
plánování není námitek, je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem lze s předloženým záměrem souhlasit
s podmínkou, že budou realizována technická opatření navržená v „Hydrogeologickém
posouzení DP Dolní Pertoltice“, které zpracoval Mgr. Petr Nakládal a Mgr Iva Mikisková
v prosinci 2011 (příloha č. 3 předložené přepracované dokumentace).
Vypořádání zpracovatele posudku
Opatření navržená v „Hydrogeologickém posouzení DP Dolní Pertoltice“, které
zpracoval Mgr. Petr Nakládal a Mgr Iva Mikisková v prosinci 2011, jsou zařazena do
návrhu stanoviska EIA.
5. Z hlediska nakládání s odpady:
V kapitole „B.III.3. Odpady“ není v tabulce č. 11 uveden odpad 15 01 10 N ačkoliv je
jeho vznik dále v textu zmiňován. V komentáři k odpadu 15 02 036 O je uvedeno, že se
může stát složkou komunálního odpadu, což je v rozporu se stávající legislativou.
Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů je možné pouze se souhlasem
příslušného orgánu státní správy dle §16 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění.
V předložené dokumentaci v kapitole „B.I.6. Popis technického a technologického řešení
záměru“ je uvedeno, že bilance skrývkových a rekultivačních hmot bude vyrovnaná.
K rekultivaci nebude dovážen žádný další materiál. Pokud bude zcela dodržena výše
uvedená podmínka, nejsou z hlediska nakládání s odpady další připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Uvedené připomínky byly zapracovány do kapitoly B. III. 3. Odpady doplňku
dokumentace.
Zpracovatel posudku podotýká, že v dokumentaci ani v doplňku dokumentace
skutečně není uvažováno s dovozem dalších materiálů pro rekultivaci.
6. Z hlediska státní ochrany přírody:
Z hlediska ochrany přírody je předložený záměr značně problematický, protože realizací
těžby bude ve vymezeném dobývacím prostoru přerušena návaznost biocentra Poustecká
obora na biocentrum Panenský rybník a navazující biokoridory v severovýchodním
směru. Záměr v celkovém rozsahu 51,2200 ha bude mít jednoznačně negativní vliv na
vnímání krajiny a výrazně ovlivní vzhled velkého území. To je dáno především značným
odlesněním a skutečností, že povrchové těžebny vždy způsobí změny v reliéfu krajiny.
Přes závěry v dokumentaci považujeme zásah do krajinného rázu realizací záměru za
značný a jednoznačně v rozporu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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Uvažované odlesnění 46,4451 ha lesa, lze považovat za zcela nežádoucí jev, který je v
rozporu se zájmy ochrany přírody v území. Les je významným krajinným prvkem, jehož
ochrana je zákonem deklarovaný veřejný zájem dle ustanovení § 4 odst. 2 Zákona
o ochraně přírody a krajiny. Přestože je navržena kompenzace v podobě následné
rekultivace opět na les, je třeba nutnost takto rozsáhlého zásahu do zákonem chráněného
zájmu zdůvodnit, například veřejným zájmem na těžbě.
Vzhledem k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody požaduje vypracování odborného
posudku na krajinný ráz.
Vypořádání zpracovatele posudku
Plocha posuzovaného záměru byla vzhledem k probíhajícímu procesu EIA upravena
na 22,8265 ha, toho 22,7146 ha budou tvořit dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa
a 0,1119 ha pozemky ZPF, takže původní vymezení DP s etapizací těžby je doplňkem
dokumentace překonáno. Přesto jde stále o významné dotčení lesních pozemků, porostů
a lesa jako VKP „ze zákona“, takže mj. bude muset být řešeno samostatné řízení ve smyslu
vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 platného znění zák.
č. 114/1992 Sb.
Po ukončení těžby bude provedena rekultivace na lesní pozemky. Druhové složení
lesních porostů bude přizpůsobeno lesním typům, které by se měly v území přirozeně
nacházet.
AOPK ČR byla Ministerstvem životního prostředí v roce 2008 pověřena provedením
aktualizace vymezení skladebných částí NR ÚSES, dopracováním dokumentací NR ÚSES
včetně stanovení limitů využití území a poskytování územně analytických podkladů v oblasti
NR ÚSES. V rámci této aktualizace, která byla ukončena v roce 2010, bylo vyhodnoceno, že
těžba v okrajové severovýchodní části výběžku nadregionálního biocentra NC 68 Poustecká
obora bez přímé migrační návaznosti uvnitř biocentra i do okolí na vyšší či nižší
hierarchické systémy ekologické stability bude mít na NRBC málo významný vliv a navrhují
podmínky pro těžbu a rekultivaci. Tyto podmínky byly zahrnuty v kap. D.IV Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí, zpracovatel posudku je dále upřesňuje.
Odborný posudek pro hodnocení krajinného rázu je součástí doplňku
k dokumentaci EIA (viz Příloha č. 1 předkládaného doplňku dokumentace). Je zpracován
jedním ze spoluautorů citované metodiky a jeho výstupy lze pokládat za korektní.
7. Z hlediska ochrany ZPF:
Podle § 17a, písm.b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), přísluší udělování souhlasu
podle § 6 odst.2 zákona o ochraně ZPF k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li
navrhovaným řešením dotčen ZPF o výměře do 20 ha, krajským úřadům. V daném
případě je příslušným orgánem ochrany ZPF k posouzení záměru Krajský úřad
Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
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8. Z hlediska ochrany lesních pozemků:
Vzhledem k rozsahu odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa a omezení jejich
využívání pro plnění funkcí lesa, 1 ha a více je k rozhodnutí podle § 48a, odst.1, písmene
c), zákona o lesích, příslušný Krajský úřad Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
9. Z hlediska ochrany ovzduší:
Ve smyslu zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v souladu s ustanovením § 11 odst.2 je
příslušným orgánem ochrany ovzduší Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.
Technologie těžby písku je stacionární zdroj uvedený v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší.
V případě umístění stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je
třeba zažádat o závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: 642/2011/OSUZP/3/No ze dne 15.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
7.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 09881/2014 ze dne 15.5.2014)
(č.j.: KHSLB 27616/2013 ze dne 3.1.2013)
(č.j.: KHSLB 01061/12/11/2.5 ze dne 16.2.2011)

(č.j.: KHSLB 09881/2014 ze dne 15.5.2014)
S doplňkem dokumentace vlivů záměru ,,Pískovna Dolní Pertoltice" na životní prostředí
se souhlasí.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: KHSLB 27616/2013 ze dne 3.1.2013)
Krajská hygienická stanice s dokumentací souhlasí.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: KHSLB 01061/12/11/2.5 ze dne 16.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
8.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1407447.001/13/LAS ze dne 19.5.2014)
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1216941.001/12/LZG ze dne 7.1.2013)
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1100765.001/11/LKM ze dne 31.1.2011)

(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1407447.001/13/LAS ze dne 19.5.2014)
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k záměru podstatné připomínky. Podmínky provozu
zdroje znečišťování ovzduší budou řešeny v rámci závazných stanovisek ke stavbě zdroje
a povolení provozu zdroje vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství
K problematice nakládání s odpady popsané v kapitole B.III.3 a v kapitole D.IV
předloženého záměru nemá ČIŽP zásadní připomínky, pouze upozorňuje na skutečnost,
že dle zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, nepodléhá od 1. října 2013 shromažďování nebezpečných odpadů u původců
odpadů, tzn. krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Vyjádření z hlediska ochrany vod
Z hlediska ochrany vod bude věnována pozornost zejména případnému úniku závadných
látek z technických zařízení a splaškových vod. Havarijní plán pro provoz pískovny bude
řešen v navazujících povolovacích procesech. K doplňku dokumentace nemáme
z hlediska ochrany vod připomínek.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody
Záměr vzhledem ke svému rozsahu a charakteru přinese nezanedbatelné vlivy na přírodní
prostředí v dotčeném území. Rozhodnutí o přípustnosti záměru z hlediska ochrany
přírody a krajiny je v kompetenci příslušných orgánů státní správy. ČIŽP pouze
konstatuje, že doplněná dokumentace představuje dostatečný podklad pro přijetí
příslušného závěru.
V doplňku dokumentace vlivů záměru na ŽP a jeho přílohách - Pískovna Dolní Pertoltice
byly zapracovány veškeré požadavky ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny. Tudíž
z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme, na základě dodržení uvedených podmínek
v předložené dokumentaci, žádné další připomínky.
Nadále však trvá požadavek ČIŽP, aby k řízení o stanovení DP bylo předloženo vyjádření
MŽP z hlediska možnosti dotčení nadregionálního biocentra Poustecká obora. Získání
souhlasného stanoviska MŽP je nezbytné i přesto, že doplněná dokumentace hodnotí
zásah do NRBC Poustecká obora jako únosný. MŽP je totiž jako jediný orgán státní
správy oprávněno vymezovat a hodnotit nadregionální ÚSES, a tudíž i zásahy, které by
mohly ovlivnit jeho funkčnost.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že jde o administrativní zákonnou povinnost, není požadavek
převzat do návrhu stanoviska a je nutno upozornit na okolnost, že uvedené stanovisko dle §
4 odst. 1 platného znění zák. č. 114/19921 Sb. bude nutné jako jedno z navazujících
rozhodnutí či povolení ve smyslu příslušných ustanovení § 10 platného znění zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa
Dočasným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa na ploše 22,71 ha dojde
k výraznému ovlivnění lesního ekosystému. Po uskutečnění všech prezentovaných
rekultivačních opatření může dojít ke zvýšení ekologické stability území. Nemáme
dalších připomínek.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1216941.001/12/LZG ze dne 7.1.2013)
Vyjádření z hlediska ochrany vod
Při provozu pískovny je třeba věnovat velkou pozornost zamezení úniků závadných látek
z technických zařízení a zamezit i možným únikům splaškových vod do podloží. Pro
provoz pískovny je nutné vypracovat a dát schválit havarijní plán.
Za dodržení uvedených podmínek (podrobněji rozvedených v předložené dokumentaci)
nemáme k plánovanému záměru dalších připomínek.
Vypořádání zpracovatele posudku
Podmínky k zamezení úniku a šíření závadných látek jsou zapracovány do návrhu
stanoviska EIA.
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Vyjádření z hlediska ochrany přírody
V aktualizované verzi dokumentace EIA k záměru Pískovna Dolní Pertoltice byla
vypořádána velká část předchozích požadavků ČIŽP z hlediska ochrany přírody, ať už
formou navržení kompenzačních opatření či doplnění chybějících studií. Jedná se
především o dopracování vizualizace záměru s ohledem na krajinný ráz, navržení
kompenzačních opatření s ohledem na systém ÚSES a rozšíření biologických průzkumů
do akceptovatelného rozsahu.
ČIŽP však požaduje stanovení následujících podmínek do stanoviska MŽP:
1) K řízení o stanovení DP předložit vyjádření kompetentního orgánu (Ministerstvo
životního prostředí) k eventuálnímu rozšíření biocentra Poustecká obora o navrhovanou
část u obcí Minkovice a Víska – teoretické úvahy o "nahrazení" části biocentra lze
považovat za smysluplné, realizace tohoto kroku je však na instituci spravující
nadregionální systém ÚSES
2) kromě realizace všech navržených kompenzačních opatření zpracovatele dokumentace
týkajících se zachování konektivity systému ÚSES mezi biocentry Poustecká obora
a Panenský rybník (primárně zachování nevykáceného cípu lesa při jihovýchodním okraji
plochy těžebny, výsadba pásu stromů a křovin při severní hranici zázemí i plochy těžebny
a podél obslužné cesty), navíc umožnit migraci živočichů na obě strany příjezdové cesty
(např. prostřednictvím mostku či podchodu), neboť bude-li cesta realizována tak, aby se
zvířata držela v příkopech v jejím okolí, musí být zachována rovněž možnost jejího
bezpečného překonání, tím spíše, že lze v místě předpokládat zvýšený pohyb
obojživelníků v souvislosti s podmáčenými plochami.
3) dodržet požadavek na provedení biologického průzkumu před samotnou realizací
stavby za účelem aktualizace nalezených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
a možnosti provedení jejich eventuálního transferu. Zároveň požadujeme doplnění
seznamu nalezených zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin o aktuální zjištění
Agentury ochrany a přírody.
4) ČIŽP rovněž upozorňuje na nesoulad v oddílu D.II, konkrétně v úseku "biologické
vlivy" (str. 140), kde je v kategorii "velikost" slovně uveden "významný nepříznivý vliv"
a zároveň neadekvátně označen hodnotou "-1". S číslem "-1" se následně počítá rovněž
v tabulce na str. 38, čímž může vzniknout další nepřesnost v dopočítání výsledného
koeficientu významnosti.
5) Dále upozorňujeme na vhodnost doplnění jasného shrnutí nutných navazujících
stanovisek orgánů ochrany přírody, bez jejichž vydání nemůže být záměr realizován
(nejlépe jejich explicitní výčet v kapitole B.I.9). Jedná se o stanovisko k zásahu do
krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen
"zákon"), výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56
zákona) a závazná stanoviska k zásahům do VKP vodní tok a les (§ 4 odst. 2 zákona).
Vypořádání zpracovatele posudku
1. Vzhledem k aktualizaci vymezení skladebných částí NR ÚSES z roku 2010, ve
kterých se již počítá s těžbou v NRBC Poustecká obora, bylo upuštěno od rozšíření tohoto
biocentra o navrhovanou část u obcí Minkovice a Víska. Opatření pro těžbu a rekultivaci
z této zprávy je uvedeno v kap. D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí v doplňku k dokumentaci.
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2. Realizace migračního objektu pro volně žijící živočichy kategorie D dle TP 180 je
zahrnuta do podmínek v kap. D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí v doplňku k dokumentaci,
zpracovatel posudku požaduje podrobně vyhodnotit aktuální migrační prostupnost propustu
pro obojživelníky, ve spojení s řešením trvalé naváděcí migrační bariéry (viz reakce na
poslední vyjádření KÚ libereckého kraje, OŽPZ).
3. Nutnost provést před zahájením vlastní těžební činnosti doplňující průzkum
přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů na dotčeném území je zahrnuta do
podmínek v kap. D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí v doplňku k dokumentaci. V případě, že
by průzkum prokázal výskyt zvláště chráněných druhů, musí investor požádat o udělení
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ust. § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. navrhnout příslušná kompenzační opatření (např.
záchranný přenos).Uvedená podmínka je v zásadě převzata do návrhu stanoviska.
4. Nesoulad v hodnocení významnosti byl odstraněn. Opravené hodnocení je
uvedeno v kapitole D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů předloženého
doplňku k dokumentaci.
5. Navazující stanoviska orgánu ochrany přírody byla doplněna do kapitoly B.I.9
předloženého doplňku. Mezi uvedená navazující stanoviska by mělo být ještě zařazeno
stanovisko MŽP z hlediska možnosti dotčení nadregionálního biocentra Poustecká obora.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa
Nově předložená dokumentace dostatečně charakterizuje lesní porosty dotčené záměrem.
Zabývá se technologickými požadavky na míru průběžného odlesnění, a hodnotí vlivy,
a s nimi spojená rizika, pro porosty mimo přímou těžbu. Zároveň navrhuje opatření
k minimalizaci ohrožení nebo poškození ponechaných porostů.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství
Z hlediska problematiky nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, má ČIŽP k předložené dokumentaci tyto připomínky:
- v kapitole B.III.3., str. 42, tabulka č. 11 je uvedeno špatné katalogové číslo pro odpad
neželezné kovy (16 01 08). Správný kód odpadu - 16 01 18 Neželezné kovy.
- v kapitole B.III.3., str. 42, tabulka č. 11 je kat. č. 16 01 chybně zařazeno do kategorie
odpadu.
ČIŽP upozorňuje na skutečnost, že vyřazené vozidlo ze skupiny 16 01 lze předat pouze
provozovateli zařízení pro sběr a výkup nebo zpracovateli autovraku pod katalogové číslo
16 01 04 Autovraky – kategorie odpadu N. Zpracovatel autovraků může autovrak
zařazený pod katalogové číslo 16 01 04, po odstranění všech nebezpečných látek
a vyloučení nebezpečných vlastností, předat jinému zpracovateli autovraků pod
katalogovým číslem 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
– kategorie O.
K ostatním v kapitole B.III.3. (str. 42-44) popsaným činnostem nakládání s odpady nemá
ČIŽP žádné připomínky.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Chybné zatřídění odpadu bylo opraveno a komentář k autovrakům zapracován do
kapitoly B.III.3 doplňku dokumentace.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany se jedená o stacionární zdroj znečišťování, který je uvedený v příloze
č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Orgán ochrany ovzduší
nemá k záměru podstatných připomínek, upozorňuje však na zákonné podmínky
schvalování umístění, stavby a provozu zdroje a dále na technické podmínky uvedené
v příloze č. 8 k vyhlášce č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1100765.001/11/LKM ze dne 31.1.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
9.

Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 1271/780/14 ze dne 20.5.2014)
(č.j.: 3219/780/12 ze dne 3.1.2013)
(č.j.: 144/780/11 ze dne 25.2.2011)

(č.j.: 1271/780/14 ze dne 20.5.2014)
K dokumentaci záměru "Pískovna Dolní Pertoltice" se odbor ochrany ovzduší vyjadřoval
dne 3.1.2013 (pod č.j.: 102885/ENV/12, 3219/780/12). Všechny vznesené připomínky
byly v doplňku dokumentace vypořádány a další připomínky neuplatňujeme.
Pouze jako formální připomínku uvádíme, že v doplňku dokumentace zůstalo uvedeno,
že připomínky zaslal odbor ochrany ovzduší dne 25.2.2011 pod č.j.: 144/780/11 (jednalo
se o první zaslané připomínky k dokumentaci). Aktuálně se doplnění dokumentace
zabývalo posledními zaslanými výše zmíněnými připomínkami ze dne 3.1.2013, které
byly zaslány pod č.j.: 102885/ENV/12, 3219/780/12.
Vypořádání zpracovatele posudku
V případě odkazu na číslo jednací vyjádření MŽP OOO se jednalo pouze o formální
chybu. Ostatní část vyjádření je ponechána bez komentáře.
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(č.j.: 3219/780/12 ze dne 3.1.2013)
K dokumentaci vznášíme následující připomínky, které však nemají významný vliv na
výše uvedené závěry.
- Dokumentace (z listopadu 2012) odkazuje na již neexistující nařízení vlády č. 597/2006
Sb. Od 1. září 2012 je v platnosti nový zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.). Imisní
limity znečišťujících látek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.
- V dokumentaci je vyhodnocen vliv varianty B na kvalitu ovzduší. Vyhodnocení variant
A a C není uvedeno, ani není zdůvodněno, proč tyto informace chybí, přestože je toto
uvedeno v rozptylové studii.
- Nebyla zohledněna připomínka odboru ochrany ovzduší k 1. verzi dokumentace, že není
vhodné udávat imisní příspěvky jako procento imisního limitu. Toto srovnání je
zavádějící, vždy by měla být reflektována stávající imisní situace.
Vypořádání zpracovatele posudku
V dokumentaci z roku 2012 byla použita Rozptylová studie z původní
dokumentace z roku 2010. Přílohou rozptylové studie je vyjádření zpracovatele rozptylové
studie ke změně platné legislativy.
Z vyjádření plynou následující skutečnosti:
Z hlediska hodnot imisních limitů řešených znečišťujících látek platí Příloha 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., nemění původní imisní
limity řešených znečišťujících látek dříve uvedené v příloze 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
S ohledem na platnou legislativu ovzduší lze konstatovat, že závěry rozptylové studie
jsou stále platné, a proto byly použity i pro dopracovanou dokumentaci EIA.
Na základě výpočtů v akustické a rozptylové studii, které byly provedeny pro
původní Dokumentaci EIA 2010, bylo vyhodnoceno, že všechny tři varianty ročního objemu
těžby jsou akceptovatelné.
Na základě těchto výsledků již byla v dokumentaci EIA 2012 řešena pouze jedna
varianta ročního objemu, odpovídající předpokládanému ročnímu obejmu těžby, a to
90 000 m3.
Uváděné srovnání imisního limitu je pouze informativní a kapitola D.I.2.
Dokumentace EIA zároveň uvádí i porovnání hodnot součtu příspěvků s pozadím oproti
imisním limitům.
(č.j.: 144/780/11 ze dne 25.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
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10. Vyjádření MŽP odboru geologie
(č.j.: 757/660/14 ze dne 27.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru horninového a půdního prostředí (č.j.: 91/660/11 ze dne
15.2.2011)
(č.j.: 757/660/14 ze dne 27.5.2014)
K doplněné dokumentaci nemá odbor geologie zásadní připomínky.
Doporučuje opravit drobnou chybu a zvážit vytvoření přehledného dokumentu, jak je
uvedeno v připomínkách 6 a 7 vyjádření České geologické služby.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že původní dokumentace z prosince 2010 byla přepracována
v listopadu 2012 a doplněna v dubnu 2014, lze určitou nepřehlednost očekávat. Dle názoru
zpracovatele posudku však tato nepřehlednost není natolik velkou komplikací, aby bylo
nutné celou dokumentaci včetně doplňku znovu přepracovávat. Stejně tak oprava
odkazované drobné chyby nezavdává dle názoru zpracovatele posudku příčinu k dalšímu
přepracování dokumentace a jejího doplňku. Vyjádření obdržená k přepracované
dokumentaci z listopadu 2012 a k doplňku dokumentace z dubna 2014 jsou zpracovatelem
posudku vypořádána v rámci tohoto posudku.
Vyjádření České geologické služby:
1. Připomínky k posudku EIA záměru „Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků
a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části výhradního
ložiska Arnoltice-Pertoltice" a ve věci odborného posouzení nezbytnosti potřeby otvírky
nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice
(evid. c. ložiska 3000800) uvedla ČGS ve svých vyjádřeních č.j. ČGS441/08/0128*SOG-441/069/2008 ze dne 24. dubna 2008 a č.j. ČGS-441/11/0104*SOG441/053/2011 ze dne 3. února 2011.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
2. V Doplněné dokumentaci EIA je dostatečně popsána a zdůvodněna posuzovaná
varianta 1. etapy těžby, tvar a rozloha navrhovaného dobývacího prostoru, která
zohlednila především fakt, že vlivy záměru jsou reálně vyhodnocené pro období ne delší
než 20 let, což je v souladu s metodickým dopisem MŽP č.j. 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.
července 2002. V hranicích navrhovaného DP Dolní Pertoltice a zejména v okrajové
ploše 1. těžební etapy došlo ke zmenšení plošného rozsahu s ponecháním širšího
okrajového pásu lesa s cennými ekotonovými společenstvy.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
3. Záměr využití výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice a zdůvodnění
potřeby využití záměru „Pískovna Dolní Pertoltice - stanovení dobývacího prostoru
a povolení dobývání" je v souladu se strategickým dokumentem ,,Aktualizace Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje" z roku 2011, který byl schválený na 9. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje konaném dne 25. října 2011 a to na základě Usnesení
č. 386/11/ZK. Zároveň tak využití ložiska Arnoltice-Pertoltice v prezentovaném rozsahu
DP Dolní Pertoltice Je rovněž v souladu s veřejně projednaným a schváleným Návrhem
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a Odůvodněním Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí, které jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Dne 13. prosince 2011 byly Zastupitelstvem Libereckého kraje
usnesením č. 466/11/ZK vydány Zásady územního rozvoje Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
4. Doplněná dokumentace EIA je vypracovaná komplexně a žádné podstatné skutečnosti
z hlediska plnění Regionální surovinové politiky Libereckého kraje nezanedbává.
Doplněná dokumentace EIA srozumitelně a odborně vysvětluje možná rizika, navržená
opatření a monitoring. Zdůvodnění záměru v Doplněné dokumentaci EIA se opírá
o podrobnější analýzu současného stavu roztěženosti ložisek, kvality zásob štěrkopísků
a reálný stav vytěžitelných zásob na stávajících těžených ložiskách štěrkopísků
v bezprostřední blízkosti plánovaného záměru z výsledků Aktualizace Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
5. V Doplněné dokumentaci EIA reaguje zpracovatel na absenci hydrologických
a hydrogeologických schémat proudění tím, že získání podkladů z nově realizovaných
vrtů v prostoru navrhovaného dobývacího prostoru by bylo ekonomicky neúměrné
v rámci realizace 1. etapy těžby, která nedosáhne hladinu podzemní vody a těžba
a úprava budou probíhat suchou cestou. V Doplněné dokumentaci EIA uvádí zpracovatel
budoucí realizaci 2 monitorovacích vrtů.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
6. Formální chybou v Doplněné dokumentaci EIA je v části vyhodnocení vlivu záměru na
životní prostředí z hlediska velikosti a významnosti jevů na str. 41 záměna vlivu na
geologické a paleontologické památky za potencionální možnost archeologických nálezů.
Potencionální archeologické lokality nejsou předmětem tohoto vyhodnocení.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku souhlasí s uvedenou identifikací formální chyby. Dle názoru
zpracovatele posudku nemá tato chyba zásadní dopad na v dokumentaci a v doplňku
dokumentace uvedené posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel a tudíž
nepovažuje za nutné opravovat tuto chybu formou dalšího přepracování dokumentace.
7. Doplněná dokumentace EIA reaguje na procesní připomínky a doporučená doplnění
komplexně, ale ve vztahu k základnímu dokumentu z roku 2012 působí nepřehledně.
Vhodnějším řešením by bylo vytvořit nový komplexní dokument se zapracovanými
připomínkami a doplňky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že původní dokumentace z prosince 2010 byla přepracována
v listopadu 2012 a doplněna v dubnu 2014, lze určitou nepřehlednost očekávat. Dle názoru
zpracovatele posudku však tato nepřehlednost není natolik velkou komplikací, aby bylo
Ing. Pavel Varga, Osečná
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nutné celou dokumentaci včetně doplňku znovu přepracovávat. Vyjádření obdržená
k přepracované dokumentaci z listopadu 2012 a k doplňku dokumentace z dubna 2014 jsou
zpracovatelem posudku vypořádána v rámci tohoto posudku.
Závěry a doporučení
Doplněná dokumentace EIA je vypracovaná komplexně a žádné podstatné skutečnosti
z hlediska plnění Regionální surovinové politiky Libereckého kraje nezanedbává.
Doplněná dokumentace EIA reaguje na podrobnější analýzu současného stavu
roztěženosti ložisek, kvality zásob štěrkopísků a reálný stav vytěžitelných zásob na
stávajících těžených ložiskách štěrkopísků v bezprostřední blízkosti plánovaného záměru,
opírajíc se o výsledky Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Je
zřejmé, že z důvodů postupného doznívání vytěžitelných zásob na stávajících
využívaných ložiskách bude zapotřebí otvírky 1 až 2 nových ložisek, a to za předpokladu,
že nebudou odstraněny limitní překážky v případě rozšiřování dalších postupů těžby na
stávajících provozovnách.
Využití části bloků zásob na ložisku Arnoltice-Pertoltice je náhradou za definitivně
ukončenou těžbu na nevýhradních ložiskách písků a štěrkopísků Mlýnice a Oldřichov
v Hájích ve frýdlantském výběžku. S plně kapacitním využitím celého ložiska ArnolticePertoltice se počítá v případě neodstranění závažných limitujících překážek v rámci
rozšiřování těžeb ve stávajících využívaných pískovnách situovaných zejména v hrádecké
oblasti. I přes uvedené negativní vlivy, které se snaží podle Dokumentace a jejího
Doplňku těžař kompenzovat, je otvírka ložiska Arnoltice-Pertoltice výhodnější než
otvírka na blízkém analogickém ložisku Frýdlant. Rezervní ložisko Krásný LesRaspenava s DP Krásný Les I, nacházející se mimo hodnotné přírodní a krajinné
segmenty, představuje klíčový budoucí náhradní zdroj za ukončenou těžbu na ložisku
Horní Řasnice.
Zároveň je však nutno upozornit, že z hlediska kvalitativně-jakostní charakteristiky
produkovaného sortimentu v Libereckém kraji vyplývá dlouhodobý nedostatek objemů
hrubších a na trhu stále více žádanějších frakcí (zrnitosti') těženého štěrkopísku (tj. frakcí
nad 4-8-16 mm) a tento nedostatek nepokrývají stávající provozovny. V rámci
povolování nových ložisek či rozšiřování postupů na stávajících využívaných ložiskách
štěrkopísků je zároveň zapotřebí uvažovat s min. 2 až 4 roky od přípravy záměru k těžbě,
a proto je nutno přistupovat k jednotlivým novým záměrům s přiměřenou časovou
perspektivou (a to i za předpokladu, že v období 2009-2013 byl zřetelný stavební útlum).
Není okamžitě možné využití dalších nových zdrojů až po dotěžení stávajících, proto
veškerá správní řízení musí běžet v předstihu.
Po zohlednění výše uvedených formálních připomínek bude záměr o posuzování vlivů na
životní prostředí představovat materiál, který kvalitou a komplexností zpracování vyhoví
všem podmínkám pro následné správní jednání ke schválení dobývacího prostoru Dolní
Pertoltice a povolení hornické činnosti.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k tomu, že se zpracovatel posudku vyjádřil k jednotlivým připomínkám
výše, ponechává závěr vyjádření ČGS bez komentáře.
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Vyjádření MŽP odboru horninového a půdního prostředí (č.j.: 91/660/11 ze dne
15.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
11. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 1440/740/14 ze dne 5.5.2014)
(č.j.: 3465/740/12 ze dne 12.12.2012)
(č.j.: 1440/740/14 ze dne 5.5.2014)
Dodatek dokumentace zohlednil stanovisko OOV z 12.12.2012 – vyhloubení
pozorovacích vrtů. Také další části doplňku vztahujícího se na ochranu vod, obsahují
dostatečná vysvětlení.
Odbor ochrany vod neuplatňuje k doplňku dokumentace žádné připomínky.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
č.j.: 3465/740/12 ze dne 12.12.2012)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Podmínky OOV byly zapracovány do návrhu stanoviska EIA.
12. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 12958/2014 ze dne 19.5.2014)
(č.j.: SBS 42585/2012 ze dne 10.1.2013)
(č.j.: SBS 12958/2014 ze dne 19.5.2014)
OBÚ nemá k doplňku dokumentace vlivů záměru ,,Pískovna Dolní Pertoltice" na životní
prostředí zdejší úřad žádné námitky a k vlastnímu záměru platí vyjádření zdejšího úřadu
ze dne 10. ledna 2013 čj. SBS 42585/2012.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
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(č.j.: SBS 42585/2012 ze dne 10.1.2013)
Vzhledem k tomu, že žádost o stanovení dobývacího prostoru Dolní Pertoltice je
v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Obvodní báňský úřad pro území
krajů Libereckého a Vysočina nemá při respektování opatření navržených v předmětné
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí „Pískovna Dolní Pertoltice“ námitky
k této dokumentaci.
Povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska bude na
základě žádosti organizace Ladislav Šeda předmětem samostatného správního řízení,
které bude provádět Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
13. Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory
a Krajské středisko Liberec
(č.j.: SR/0158/JH/2011-2 ze dne 21.2.2011)
kap. B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V této kapitole je jako hlavní směr odbytu uváděn Liberec (75 %). Není však dostatečně
specifikována použitá trasa. Nákladní doprava vedená do Liberce po silnici č. 2904 přes
Oldřichovské sedlo, tzn. OP NPR Jizerskohorské bučiny, stejnojmennou evropsky
významnou lokalitou, 1. Zónou CHKO Jizerské hory a Ptačí oblastí Jizerské hory, je
z hlediska ochrany přírody nepřijatelná.
Vypořádání zpracovatele posudku
Směry odbytu suroviny jsou stanoveny na základě předpokladů, které vycházejí ze
surovinové politiky Libereckého kraje. To, jaké komunikace budou k přepravě materiálu
použity nelze přesně stanovit a konkrétní dopravní řešení není v tomto směru otázkou, která
je způsobena daným záměrem. Využití zmíněného tahu je jistě problematické, ale nelze
používání tohoto tahu nákladní dopravou spojovat s posuzovaným záměrem.
Uvedený problém je dle zpracovatele posudku možné řešit v rámci dopravní
koncepce kraje a na jejím základě omezit, případně zcela zakázat vjezd nákladní dopravy na
daný tah. Dále je možno ve spolupráci s orgány dopravní policie řešit zákaz vjezdu
nákladních aut nad určitou tonáž na tuto komunikaci (problémové trojité zatáčky mezi
kameny pod Oldřichovským sedlem od Raspenavy – 3x, již nyní rychlost omezena na
40 km/h).
kap. C. II. 5 Flóra
V botanickém průzkumu chybí vlastní popis aktuální vegetace a biotopů na sledovaných
plochách. Soupis druhů neobsahuje informaci o jejich pokryvnosti. Na základě takto
zpracovaného podkladu nelze posuzovat kvalitu území. Nevyplývá z něj vhodnost
rozšíření NRBC Poustecká obora, kterou uvádí autor v závěru této kapitoly. Podle
informací AOPK ČR se na daném území nevyskytuje zákonem chráněná sasanka lesní
(ohrožený druh, dále „O“).
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Vypořádání zpracovatele posudku
V přepracované dokumentaci byl zpracován nový podrobnější průzkum obou
posuzovaných lokalit, v rámci něhož byla stanovena pokryvnost jednotlivými společenstvy
v daných lokalitách. Průzkumy provedl Mgr. Martin Adámek v jarním letním i podzimním
aspektu roku 2011. V doplňku dokumentace z dubna 2014 jsou některé údaje dále
upřesněny v rámci vypořádání připomínek a požadavků na doplnění.
Uváděná sasanka lesní se v území skutečně nevyskytuje, šlo o chybné uvedení
druhu.
kap. C. II. 6 Fauna
Zoologický průzkum území nepodchytil výskyt několika zvláště chráněných druhů
živočichů, kteří v území žijí a který má AOPK ČR prokazatelně zdokumentován. Jedná
se zejména o obojživelníky: čolka velkého (silně ohrožený druh, dále „SO“), čolka
horského (SO), skokana zeleného klepton (SO), blatnici skvrnitou (SO), rosničku zelenou
(SO) a plazy: slepýše křehkého (SO) a užovku obojkovou (O).
Údaje o jejich výskytu pochází v naprosté většině ze záchranného transferu v období
jarního tahu, který zde od roku 2006 každoročně probíhá. Bariéra je instalována na jižní
straně silnice I/13 a živočichové jsou odchytáváni při tahu do Panenského rybníka, kde se
rozmnožují. Les jižně od silnice I/13 dotčený plánovanou pískovnou je tedy prokazatelně
jejich terestrickým biotopem, kde se zdržují mimo období rozmnožování. Severní okraj
pískovny je plánován ve vzdálenosti cca 90 m od břehu Panenského rybníka, přitom např.
rádius pohybu čolka velkého je až 500 m od rozmnožovací lokality. Je tedy zjevné, že
plánovaná těžba písku a s ní spojený zásah bude znamenat likvidaci terestrického biotopu
uvedených druhů a při skrývání horních vrstev půdy dojde i k přímému usmrcování
jedinců.
Z tohoto důvodu by měla být v rámci posuzovaného záměru provedena dostatečná
ochranná a kompenzační opatření k ochraně populací obojživelníků a plazů. Možným
řešením by bylo např. provedení záchranného transferu jedinců během jarního tahu na
vhodnou náhradní lokalitu v okolí, spolu s ponecháním lesního pásu do vzdálenosti 100
m od silnice I/13 bez jakéhokoliv zásahu. Na severním obvodu pískovny i podél obslužné
komunikace by měla být po dobu minimálně 2 let instalována dočasná bariéra, která
zabrání pronikání uvedených druhů do těženého prostoru. Ideálně by okamžitě
s postupem těžby měly vznikat náhradní biotopy pro uvedené druhy živočichů, např.
ponechané drobné zvodnělé terénní deprese apod.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel dokumentace doplnil údaje o možném výskytu uvedených druhů na
základě aktuálních údajů ze záchranných transferů poskytnuté AOPK.
Zpracovatel posudku i ve vazbě na toto vyjádření zařadil do návrhu stanoviska EIA
následující podmínky, vyplývající z přepracovcané kapitoly D.IV předloženého doplňku
dokumentace:
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
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• V rámci posuzovaného záměru provést dostatečná ochranná a kompenzační opatření
k ochraně populací obojživelníků a plazů. Možným řešením je např. provedení
záchranného transferu jedinců během jarního tahu na vhodnou náhradní lokalitu
v okolí. Na severním obvodu pískovny i podél obslužné komunikace instalovat dočasnou
bariéru po dobu minimálně 2 let, která zabrání pronikání uvedených druhů do těženého
prostoru. Bariéru zabraňující vnikání uvedení druhů na obslužnou komunikaci je možné
řešit samotným profilem komunikace, či tvarováním doprovodných příkopů.
kap. D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Na str. 83 dole je uvedeno: „Při provádění rekultivace zpět na lesní pozemky
doporučujeme přizpůsobit druhové složení lesních porostů lesním typům, které by se
měly v území přirozeně nacházet. Lesní porost by měl být tvořen smrkem, modřínem,
bukem, dubem a jedlí.“ (obdobně též na str. 90, 107)
Smrk a modřín by měly ve výsadbách představovat pouze příměs, nadměrné využití
stanovištně nepůvodních dřevin považujeme za nežádoucí. Ve výčtu dřevin chybí javory,
lípy, borovice lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí a další listnáče. Lokalita se nachází
v NRBc Poustecká obora, proto by měla skladba lesních porostů co nejvíce odpovídat
přirozené vegetaci.
Připomínky k rekultivacím
Mimo plánované klasické rekultivace by měla být v maximální možné míře uplatněna
i forma přirozené přírodní sukcese těžených ploch, které by měly být po těžbě ponechány
členité, bez urovnání reliéfu. Takovéto plochy jsou vždy biologicky výrazně hodnotnější
a podporují vyšší biodiverzitu než území po technické rekultivaci. Tyto plochy je možné
rozptýlit v mozaice v ploše pískovny, nebo je navázat na okolí plánovaného mokřadu.
Rozloha mokřadu a okolních přírodních ploch by měla být zvětšena minimálně na 5 ha.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku i ve vazbě na toto vyjádření zařadil do návrhu stanoviska EIA
následující podmínky, ve vazbě na podmínky uvedené v přepracované kapitole D.IV.
předloženého doplňku dokumentace:
• Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou, podél
východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento pás o šířce
cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který bude následně
ozeleněn.
• Vlastní těžbu provádět postupně po etapách tak, aby aktivní těžba postihovala pouze
území menší než 10 ha a nebylo současně odlesněno více než 10 ha lesa.
• Pro zajištění možnosti migrace okolo první etapy těžby ponechat větší odstup hranice
těžby v první etapě od okraje lesa na jižním konci plochy. Pro zachování migračního
potenciálu zde ponechat pás o šíři 50 m, minimálně však alespoň pás původní vegetace
o šíři 35 m. Tuto plochu vyjmout z těžby, aby byl zachován dostatečně široký pás lesa od
jeho okraje k těžebně, umožňující migraci organismů okolo plochy těžebny.
• Pro zajištění migrace podél údolnice (kam záměr umisťuje příjezdovou komunikaci)
vybudovat příkopy podél příjezdové komunikace, které umožní migrujícím organismům
migrovat mimo přímo pojížděnou plochu a případně jim poskytne úkryt. Komunikaci
řešit nejlépe na zvýšeném profilu, aby tento znemožňoval živočichům migrovat z příkopů
Ing. Pavel Varga, Osečná
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na komunikaci. Zároveň západní hranu odřezu, ve kterém bude vedena tato
komunikace, osadit vegetací v pásu, který odcloní příjezdovou cestu od okolní krajiny
a zároveň poskytne další možnost úkrytu migrujícím organismům. V tomto smyslu
zajistit, aby pás byl založen již při zahájení těžby, resp. budování příjezdové cesty
a obsahoval jak stromové, tak keřové patro; dále řešit přirozené pokračování pásu
údolím k propustku pod silnicí I/13 a přechod na trvalý travní porost s roztroušenými
keřovými porosty a stromy na západním okraji. Na příjezdové komunikaci prověřit
nutnost realizace migračního objektu pro volně žijící živočichy kategorie D dle TP 180.
• Při návrhu příjezdové komunikace respektovat stávající propustky pod silnicí I/13.
• Zpracovat plán sanace a rekultivace, který zohlední následující požadavky:
• Při návrhu plánu rekultivace ložiska spolupracovat s autorizovaným
projektantem ÚSES a respektovat požadavky uvedené ve zprávě Revize NRBC
Poustecká obora, (GeoVision).
• Při provádění rekultivace na lesní pozemky přizpůsobit druhové složení lesních
porostů lesním typům, které jsou v území ve stávajícím stavu. Lesní porost by měl
být tedy tvořen bukem, dubem a jedlí s příměsí smrku a modřínu. Dále je vhodné
užití dalších druhů odpovídající přirozené skladbě vegetace - javor, lípa, borovice
lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí. Složení dřevin je vhodné konzultovat
s dotčeným orgánem statní správy popř. příslušným správcem lesních pozemků.
• Mimo plánované klasické rekultivace by měla být v maximální možné míře
uplatněna i forma přirozené přírodní sukcese těžených ploch, které by měly být po
těžbě ponechány členité, bez urovnání reliéfu. Takovéto plochy jsou vždy
biologicky výrazně hodnotnější a podporují vyšší biodiverzitu než území po
technické rekultivaci. Tyto plochy je možné rozptýlit v mozaice v ploše pískovny,
nebo je navázat na okolí plánovaného mokřadu. Rozlohu mokřadu a okolních
přírodních ploch doporučujeme rozšířit minimálně na 5 ha.
• Při navrhování mokřadu je nutné dodržet tyto podmínky:
• Výměra plochy rekultivované na mokřad bude minimálně 2 ha.
• Po zabezpečení dostatku vody (utěsnění dna jílovými vrstvami) bude plocha
mokřadu v maximální možné míře ponechána samovolné sukcesi, nebude
osazována zelení.
• Z důvodu diverzifikace stanovištních podmínek a zabezpečení specifických
nároků některých druhů (bezobratlí, obojživelníci) bude v prostoru
mokřadu ponecháno také minimálně 10 čistě písčitých syrových ploch
o rozloze 200-500 m2, které nebudou překrývány hlinitopísčitým materiálem
ze skrývky.
• Po obvodu mokřadu nebude bezprostředně navazovat lesnická rekultivace,
ale bude zde cca 20 m široký pás rekultivovaný na travní a bylinný porost,
možná je zde i roztroušená výsadba stanovištně původních druhů křovin.
• Bezprostředně po dokončení těžby v daném těžebním řezu zahájit rekultivaci, zejména
pak závěrných svahů v severní části, dle předem schváleného plánu rekultivace.
• Zabezpečit následnou péči o nově založené lesní porosty až do stadia jejich zajištění ve
smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
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14. Vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
(č.j. FVS/50/2011/OI)
Frýdlantská vodárenská společnost požaduje vzhledem k blízkosti plánované pískovny ke
zdroji pitné vody Arnoltice, který se důležitým vodním zdrojem pro Obec Bulovka
(především část Arnoltice), v dalších fázích přípravy realizace projektu následující:
•

doplnit oponentní posouzení vlivu plánované těžby na vody;

•

realizovat veškerá technická opatření navržená „Posouzení vlivu plánované těžby
na vody - Dolní Pertoltice," které zpracovala firma „KAREL K LINER VODNÍ
ZDROJE, Na Topólce 917/22, 140 00 Praha 4," především pak monitoring vod;

•

projekt monitoringu vod v okolí DP Pertoltice s námi bude konzultován a konečné
řešení bude odsouhlaseno;

•

vodní zdroje pitné vody, jejichž jsem správcem nesmí být zasaženy;

•

v případě ovlivnění našich zdrojů pitné vody v oblasti spojených s realizací
záměru bude veškeré náklady na odstranění závadného stavu ponese investor
akce, a to i v případě, že se bude jedna o celkovou náhradu zdroje.

Vypořádání zpracovatele posudku
V rámci dopracování dokumentace bylo zpracováno nové Hydrogeologické
posouzení, jeho závěry a navržená opatření jsou převzaty do návrhu stanoviska EIA.
15. Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci
(NPÚ-353/k 31384/2014 ze dne 13.5.2014)
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví
Evropy a mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy - legislativní
rámec:
Ochrana kulturních hodnot : (limity využití území ze zákona) V řešeném území obce se
nachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR pod rejstříkovými čísly, na které se vztahují podmínky památkové péče. Řešené
území obce se nachází na území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie
s lokalitami ÚAN II. kategorie zapsanými ve Státním archeologickém seznamu (SAS)
ČR pod pořadovými čísly, na které se vztahují podmínky péče o archeologický fond.
Připomínky k Doplňku dokumentace vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice" na životní
prostředí:
Z hlediska zájmů památkové péče a péče o archeologický fond:
Území pískovny nemá negativní vliv na kulturní památky, nezasahuje do jejich prostředí
a nachází se na území ÚAN III. kategorie. Navržený Doplněk dokumentace vlivů záměru
„Pískovna Dolní Pertoltice" na životní prostředí není v rozporu s veřejnými zájmy
památkové péče.
Z hlediska veřejných zájmů státní památkové péče lze Doplněk dokumentace vlivů
záměru „Pískovna Dolní Pertoltice" na životní prostředí akceptovat.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Vyjádření je ponecháno bez komentáře.
16. Vyjádření Občanského sdružení za ekologické Pertoltice
(ze dne 6.2.2011)
Občanské sdružení dlouhodobě vystupuje proti otevření pískovny na k. ú. Naše důvody
vycházejí z těchto skutečností:
1. Podnikání v těžbě štěrkopísků nemůže zahrnovat konkurenční vztahy mezi firmami.
Jde o velmi závažné zásahy do krajiny, které se nemohou řídit tržními vztahy. Přikládáme
náčrtek, se záměrem otevřít na k. ú. další pískovnu. Studii pro firmu Viking Holoubkov Ing. Vyplel, vypracoval Ing. Jakl, liberecký architekt. Je uložena u obecního úřadu.
Vypořádání zpracovatele posudku
Námitka nesouvisí zcela s procesem EIA, v rámci dokumentace je posuzován vliv
záměru těžby výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území. Posuzovaný záměr je
v souladu se strategickým dokumentem „Regionální surovinová politika Libereckého
kraje“ z roku 2011, která byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením
č. 386/11/ZK ze dne 25.10.2011.záměru je zároveň součástí Surovinové politiky Libereckého
kraje.
2. V Libereckém kraji jsou s dostatečným i zásobami již otevřeny rozsáhlé pískovny.
Žádné z nich není v tak bezprostřední blízkosti mimořádně frekventované komunikace
i zastavěných ploch. Ve vztahu k rozsahu těžby /příp. odbytu/ a přepravy hmot je třeba
doplnit vliv na zatížení silničního provozu a jeho bezpečnost při průjezdu obcemi.
Vypořádání zpracovatele posudku
Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti silnice I. třídy, což lze považovat za určitou
výhodu z hlediska zajištění odbytu.
Dopravu suroviny budou zajišťovat vozidla o nosnosti 10, 25 a 35 tun a to v poměru
70 % suroviny nákladními automobily a soupravami o nosnosti 25 a 35 tun a 30 % suroviny
nákladními automobily o nosnosti 10 t. Při ročním objemu těžby cca 90 000 m3 (cca 144
000 t) se bude denně expedovat v průměru 576 t. Expedici bude zajišťovat 14 vozidel
s nosností 25 a 35 tun a 17 sólo vozů s nosností 10 tun.
3. Vysoce urbanizované krajina Euroregionu Nisa je již plošnými zásahy zdevastována.
Další 50. ha zásah na našem území znamená pokračování její devastace. Není proto
reálné tvrzení, že DP nemá mezinárodní význam.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel Dokumentace neidentifikoval v rámci jejího zpracování přeshraniční
vlivy daného záměru. Zpracovatel posudku se s tímto názorem ztotožňuje.
4. Přírodní hodnoty jsou severně od Frýdlantu v C. zmapovány podle VKP a ÚSES.
Jejich vzájemné propojení biokoridory rovněž. Tyto hodnoty vedly již MŽP v roce 2004
k vydání nesouhlasného stanoviska /č.j. NM700/1406/3399/OPVI/04/. Proto nepřijatelně
zní návrh na náhradu Panenského rybníka za lesnatý pahorek za obcemi Víska
a Minkovice.
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Vypořádání zpracovatele posudku
V rámci dokumentace z listopadu 2012 nebyla posuzována náhrada Panenského
rybníka za lokalitu u obce Višňová. Byla posuzována možnost rozšíření RBC Poustecká
obora o tuto lokalitu náhradou za těžbou dotčené plochy tak, aby byla zachována
dostatečná rozloha biocentra.
V souvislosti se stanovením následných opatření nutných k rozšíření NRBC
Poustecká obora spolupracoval zpracovatel dokumentace s autorizovaným zahradním
a krajinným architektem Ing. Alenou Šimčíkovou (příloha č. 2 doplňku dokumentace). Na
základě této spolupráce bylo zjištěno, že AOPK ČR byla Ministerstvem životního prostředí
v roce 2008 pověřena provedením aktualizace vymezení skladebných částí NR ÚSES,
dopracováním dokumentací NR ÚSES včetně stanovení limitů využití území. V rámci
projektu aktualizace nadregionálních prvků ÚSES byla provedena i revize biocentra NC 68
Poustecká obora (GeoVision). Jako zásadní bylo v rámci revize řešeno upřesnění hranic,
zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených
s uvažovanou těžbou štěrkopísků. Vlivy na NRBC se předpokládají málo významné,
v okrajové části SV výběžku biocentra bez přímé migrační návaznosti uvnitř biocentra i do
okolí na vyšší či nižší hierarchické systémy ekologické stability. V příloze č. 2 doplňku
dokumentace a v rámci přepracované kapitoly D.IV. doplňku dokumentace byla navržena
opatření, která zpracovatel posudku převzal do návrhu stanoviska EIA.
5. Naprosto chybí jakákoli ekonomická rozvaha, např. výpočet relace dočasného, příp.
trvalého odlesnění a újma na lesním hospodářství ve vztahu k očekávaným výnosům.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku konstatuje, že ekonomická rozvaha není v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí zákonem vyžadována.
17. Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 13.1.2013)
(ze dne 17.2.2011)
(ze dne 13.1.2013)
Domníváme se, že pískovna by neměla být povolena z následujících důvodů:
1) Aktuální nepotřebnost suroviny v kraji. Dle našeho názoru to, že existuje někde
surovina, neznamená, že je třeba ji okamžitě vytěžit. V současné době stavebnictví
stagnuje. Např. stávající pískovna v Řasnici větší míře materiál pouze na stavby spojené
s povodňovými škodami, frakce písku nepoužívané na těchto stavbách pro malý odbyt ani
netřídí.
Vypořádání zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku bere nesouhlasné stanovisko na vědomí, zároveň uvádí, že
v rámci dokumentace je posuzován vliv záměru těžby výhradního ložiska v chráněném
ložiskovém území. Posuzovaný záměr je v souladu se strategickým dokumentem
„Regionální surovinová politika Libereckého kraje“ z roku 2011, která byla schválena
Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 386/11/ZK ze dne 25.10.2011.záměru je
zároveň součástí Surovinové politiky Libereckého kraje..
2) Poškození krajiny. Pokud existuje nějaká deviza, kterou Pertoltice a okolí disponuje,
potom to je nezničená krajina. Přesto, že místem prochází silnice 1. třídy je Panenský
Ing. Pavel Varga, Osečná
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rybník spolu s cca 1km alejí (alej je zahrnuta do vznikajícího územního plánu z hlediska
ochrany) a navazujícím lesem významným krajinným prvkem, který by byl pískovnou
zničen.
Vypořádání zpracovatele posudku
V rámci doplňku dokumentace (Příloha č. 1) bylo Ing. Romanem Bukáčkem
zpracováno Posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby "Pískovna Dolní Pertoltice"
v k.ú. Dolní Pertoltice na krajinný ráz ve smyslu znění §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Hodnocení bylo zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu
autorů Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa
Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky
případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P.
2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz.
V závěru tohoto posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je uvedeno, že hodnocením
bylo zjištěno, že záměr svým rozsahem neovlivní významně krajinný ráz vymezeného
souvisejícího dotčeného krajinného prostoru za podmínky, že bude zachován ponechaný
pás lesního porostu obklopující lokalitu o šířce cca 100 m, kterým bude brán ohled na VKP
i objekt ÚSES, čímž se zmírní vliv na přírodní hodnotu a pohledový dopad záměru
související se zachováním estetické hodnoty. Dále prostor bude rekultivován tak, aby byl
citlivě vrácen zpět do přírodního prostředí lesa.
3) Naprostá ignorace ochrany živočichu. Obec každoročně prostřednictvím kraje dostává
cca 60tis. Kč na podporu migrace žab (z Programu péče o krajinu – jarní migrace
obojživelníků). Toto se týká přesně území kde má být pískovna. Dále se domnívám, že je
zde územní kolize navrhované pískovny s Pousteckou oborou.
Vypořádání zpracovatele posudku
Dokumentace neignoruje ochranu živočichů, za účelem ochrany živočichů je
vymezena řada podmínek, které mj. vzešly i z připomínek AOPK, viz kapitola D.IV.
V návaznosti na vypořádání posledního vyjádření KÚ Libereckého kraje, orgánu ochrany
přírody jsou do návrhu stanoviska převzata opatření ke zkvalitnění oboustranné migrační
propustnosti stávajícího propustku pod silnicí I/13.
4) Vlivy potenciální dopravy suroviny se vyhodnocují na základě předpokladu, že se
bude dopravovat prakticky výhradně směrem Pertoltice - Frýdlant – Liberec. Proč je zde
ignorován směr Pertoltice – Habartice.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vlivy přepravy suroviny byly vyhodnocovány na základě předpokládaného odbytu
suroviny dle potřeby suroviny (potřeba Libereckého kraje deklarovaná v SP LBK - zejména
pro potřeby na veřejně prospěšné stavby v deficitních okresech Jablonec nad Nisou, Semily,
Jičín). Zpracovatel posudku při místním šetření dále zjistil, že ve směru k obci Habartice je
dopravním značením omezen provoz nákladních vozidel.
5) Myslíme, že by se měl zvažovat i ekonomický přínos pro místní region. Pracovní
místa rozhodně nepřinese, finanční přínos je zanedbatelný. Region ztratí jedinou devizu,
kterou má a to je zachovalá krajina a životní prostředí.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Ekonomický přínos pro místní region je dle názoru zpracovatele posudku
minimální. Provedené posouzení vlivů záměru na životní prostředí prokázalo, že realizace
záměru při dodržení navržených opatření je možná.
6) Chov ryb v Panenském rybníce, přestože je nyní opravovaná hráz, 2013 dojde
k napuštění rybníka. Nevíme, zda někdo posuzoval vliv blízké pískovny na rybník, který
je v těsném sousedství, případně na stav – výši podzemních vod, řada obyvatel využívá
vlastní studny.
Vypořádání zpracovatele posudku
Provoz posuzovaného záměru nemůže mít vliv na chov ryb v rybníku.
Při zachování běžných technologických opatření se vliv na jakost i úroveň hladiny
podzemních vod nepředpokládá. Přesto byl navržen účelový monitoring v okolí těžebny.
V rámci ideového projektu monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice je navrženo:
•

vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;

•

monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů
s četností 4× ročně;

•

monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících kopaných
studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu Arnoltice (celkem do
šesti objektů) s četností 1× měsíčně;

•

přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.

Návrh účelového monitoringu pro sledování jakosti vod i úrovní hladin podzemní
vody je uveden v návrhu stanoviska EIA.
7) Dopravní spojení s Libercem. Nevíme, zda pískovny pracují i v zimních obdobích,
pokud ano, tak se stejně písek do Liberce nedostane, protože zimní údržba prakticky
jediného spojení na Liberec je … (každoročně se o tom přesvědčujeme při uzavírkách
zablokovaného Albrechtického kopce). Dále si myslíme, že sporným místem jsou některé
mosty na komunikaci do Liberce s omezenou tonáží, průjezd obcemi na trase a průjezd
samotným Frýdlantem.
Vypořádání zpracovatele posudku
Technické řešení dopravního napojení a sjízdnost komunikační sítě navrhovanou
zdrojovou/cílovou dopravou záměru bude podrobně řešeno v navazujících povolovacích
procesech. Dopravní spojení s Libercem je možné i v zimních měsících, byť ztíženě
vzhledem ke sjízdnosti komunikací.
8) V Pertolticích vznikl skanzen lidové kultury, zapsaný na serveru Národního ústavu
lidové kultury a část dopravy bude procházet jeho středem, přestože jedna z budov je
kulturní památkou, další se prohlašuje (podle zákona se má chránit blízké okolí památek)
a další kulturním dědictvím obce. Skanzen se zapojuje do akcí podstávkových domů, kde
se jedná o přeshraniční spolupráci s Polskem a Německem, je budován s dotací EU
a poškodí to jeho návštěvnost.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Veškerá doprava je situovaná směrem na Frýdlant a nebude tedy procházet
zastavěnou částí obce Pertoltice ani zmiňovaným skanzenem.
Pokud by měla být někdy v budoucnu pískovna otevřena, myslíme, že by mělo být
požadováno minimálně:
Široké ochranné pásy zeleně okolo celé pískovny z důvodu omezení prašnosti, pro
zachování vzhledu krajiny, koridor pro migraci živočichů.
Dopravní řešení výjezdu z pískovny na silnici 1.třídy.
Garance, které by zajistily, že doprava suroviny nebude ve směru Pertoltice – Habartice
(omezení tonáže apod.)
Řešení průjezdu Arnolticemi a samotným Frýdlantem.
Možnost trvalého monitorování hluku a prašnosti a dalších negativních vlivů.
Garance jakým způsobem by se řešily případné negativní dopady na spodní vody.
Garance, že pískovna nebude sloužit k akcím typu trucktrial apod., které dle dostupných
informací na internetu pan Šeda ve své pískovně pořádá. (pozn. s podobnou akcí nelegálním motokrosem pan Reiniše pořádaným mnohokrát v minulosti bezostyšně
uprostřed obce a to s tichým přihlížením a nečinností státních orgánů máme svoje
zkušenosti)
Vypořádání zpracovatele posudku
Požadavek na realizaci ochranných pásů zeleně okolo pískovny je zahrnut v rámci
podmínek návrhu stanoviska EIA.
Konkrétní podoba technického návrhu výjezdu z pískovny není předmětem
posouzení v procesu EIA, bude řešena v rámci navazujících povolovacích procesů.
Omezení tonáže ve směru Pertoltice-Habartice není v kompetenci investora záměru,
jde o koncepční rozhodnutí, ke kterému je v tomto případě kompetentní pouze správce
komunikací. Zpracovatel posudku při místním šetření dále zjistil, že ve směru k obci
Habartice je dopravním značením provoz nákladních vozidel již omezen.
K řešení průjezdu Arnolticemi a Frýdlantem je opět kompetentní správce
komunikací, v souvislosti s hodnocením vlivu záměru na životní prostředí lze samozřejmě
řešit, zda vlivem záměru nedojde k překročení imisních či hygienických limitů. Uvedenou
problematiku řeší Dokumentace či příslušné studie (Rozptylová a Akustická studie) a bude
následně řešena i v navazujících povolovacích procesech.
Možnost trvalého monitoringu hluku a prašnosti se vzhledem k předpokládanému
rozsahu záměru a i vzhledem k závěrům Akustické a Rozptylové studie nepředpokládá.
Poznámka: trvalý monitoring hluku se uplatňuje snad pouze u záměrů, jakými je např.
letiště Praha-Ruzyně. V rámci Dokumentace je navržen účelový monitoring vod.
Negativní dopady na podzemní vodu nejsou předpokládány, případné havárie budou
řešeny Havarijním plánem.
Požadavek, aby pískovna nesloužila k akcím typu truck trial, je zahrnut do souboru
opatření uvedených v návrhu stanoviska EIA.
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(ze dne 17.2.2011)
Podstata vyjádření zde není zpracovatelem posudku uvedena. Úplné znění vyjádření je
mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženo
v příloze tohoto posudku.
Vypořádání zpracovatele posudku
Vzhledem k úpravám záměru od roku 2011 a s přihlédnutím k přepracované
a doplněné dokumentaci je vyjádření již ponecháno bez komentáře zpracovatele posudku.
Komentář zpracovatele dokumentace k tomuto vyjádření je obsažen v přepracované
dokumentaci z listopadu 2012.
18. Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí Calla
(ze dne 6.3.2011)
Text dokumentace je kvalitně zpracovaný a odpovídá na většinu důležitých otázek
k záměru (viz též posudek, který pro Sdružení Calla vypracoval Dr. Petr Heneberg).
Předložený záměr považujeme za realizovatelný s několika zásadními podmínkami,
z nichž hlavní jsou tyto:
1. Zvláštní pozornost je nutné věnovat obnově území po ukončení těžby. V souladu
s moderními trendy v zahraničí (ale v poslední době stále častěji i v ČR) doporučujeme
alespoň na části těžebny využit obnovu spontánní sukcesí, případně další přírodě blízké
formy obnovy. Pro přírodě blízkou obnovu se jedná o velmi vhodnou lokalitu s bohatými
zdroji diaspor cílových rostlin z okolí. U případné lesnické rekultivace je nutné se držet
stávající podoby místních lesů, které se jeví jako velmi zachovalé z hlediska ochrany
přírody. V žádném případě není žádoucí přeměna území na jehličnatou monokulturu,
Součástí rekultivace by měly být také menší vodní plochy (tůně), které zvýší stanovištní
heterogenitu i biodiverzitu.
2. Je nutné se zaměřit na koexistenci mezi těžbou a na ni vázanými druhy živočichů,
např. břehule říční nebo žahadlových blanokřídlých. Podrobný postup je popsán
v posudku Dr. Heneberga (případně v jeho publikaci, kterou Calla vydala). Cílené
vytváření hnízdních stěn pro břehule a další organismy se pomalu stává standardním
kompenzačním opatřením, které těžbu neomezuje. Je nutné si uvědomit, že pro řadu
organismů se staly aktivní a čerstvě opuštěné pískovny důležitým náhradním stanovištěm.
Dále doporučujeme akceptovat také další připomínky Dr. Heneberga, jehož stanovisko je
nedílnou součástí tohoto podání.
Celkově doporučujeme vydat kladné stanovisko s podmínkami, které mohou vycházet
z našich dlouholetých zkušeností.
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Vypořádání zpracovatele posudku
Doplněk dokumentace mj. v rámci kapitoly D.IV poměrně podrobně řeší otázku
ochrany obojživelníků pro fázi vlastní těžby, včetně návrhu migračních bariér a usměrnění
pohybu obojživelníků na straně jedné mimo aktivně těžené prostory a důraz na straně
druhé na průběžné sledování vzniklých vlhkých či zatopených terénních depresí (zejména
v jarním období, zda nejsou využívány obojživelníky) a požaduje v případě jejich ohrožení
řešit účinnou ochranu prostorů případných výskytů. Lze doporučit, aby v rámci plánu
rekultivace byl položen důraz na průběžnou rekultivaci (což kapitola D.IV jako první
odrážku části rekultivace navrhuje), přičemž by mohly být na dočasně opouštěných
plochách řešeny mělké tůně. Do návrhu stanoviska lze tedy navrhnout doplňující
podmínku:
• V rámci postupných rekultivací řešit v návaznosti na vznikající terénní konfiguraci na
opouštěných plochách písníku na přechodnou dobu tvorbu mělkých tůní za účelem
podpory populací obojživelníků.
Dále zpracovatel posudku odkazuje zejména na dokumentací navrhovanou tvorbu
mokřadu jako hlavního prvku pro podporu populací obojživelníků.
Dokumentace blíže ani v rámci doplňku neřeší případnou problematiku břehule
říční, poněvadž druh nebyl v zájmovém území zatím zaznamenán (chybí vhodné podmínky,
na rozdíl od činných pískoven). Poznámka Dr. Heneberga o možné výhledové kolonizaci
písníku břehulí říční je ale plně relevantní a je účelné se „ex ante“ tímto druhem zabývat,
což neřešila ani dokumentace z roku 2012, ani doplněk z roku 2014. Přístup může být dvojí:
buď systémem tvarování stěn pískovny vyloučit atraktivitu lokality pro břehuli říční, nebo

Ing. Pavel Varga, Osečná

92

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

v případě jejího vstupu do lokality pak řešit systém podmínek pro bezkonfliktní souběh
hnízdění a těžby, jak je na řadě pískoven praktikováno (s ohledem na tažnost druhu a tím
dostatečného období pro přípravu části stěn jako dočasné sezónní hnízdní plochy. Zásady
a postupy, jak jsou Dr. Henebergem prezentovány, mohou sloužit jako základ pro přístup
těžební organizace k udržení druhu na lokalitě. Proto je navržena následující podmínka:
• V případě, že se během těžby objeví náznak kolonizace stěn pískovny břehulí říční,
rozpracovat systém postupné těžby tak, aby bylo umožněno během vegetačního období
sezónní vyhnízdění břehulí na části stěn pískovny.
V kontextu pojetí rekultivací mj. zpracovatel posudku pokládá za účelné, aby kromě
přístupu ve formě podpory přirozené sukcese na odpovídajících plochách k rekultivaci bylo
uplatněno na koruně závěrného svahu i dočasné sukcesní zmlazení jednorázovou skrývkou
na malých plochách, které povede k obohacení stanovištní rozmanitosti právě pro
psammofilní druhy rostlin a živočichů. S využitím jedné podmínky z kapitoly D.IV
prezentované doplňkem dokumentace pro část Rekultivace je do návrhu stanoviska
formulováno následující doporučení:
• Mimo plánované klasické rekultivace v maximální možné míře uplatnit i formu
přirozené přírodní sukcese těžených ploch, které by měly být po těžbě ponechány členité,
bez urovnání reliéfu. Takovéto plochy jsou vždy biologicky výrazně hodnotnější
a podporují vyšší biodiverzitu než území po technické rekultivaci. Tyto plochy je možné
rozptýlit v mozaice v ploše pískovny, nebo je navázat na okolí plánovaného mokřadu.
Rozlohu mokřadu a okolních přírodních ploch rozšířit minimálně na 5 ha Jako součást
podpory biodiverzity v rámci rekultivace na některých drobnějších plochách (nejlépe při
okraji koruny závěrného svahu) uplatnit rovněž princip sukcesního zmlazení, spočívající
v jednorázové skrývce drobných ploch až na minerální podloží.

Ing. Pavel Varga, Osečná

93

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pískovna Dolní Pertoltice

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Pískovna Dolní Pertoltice“ se s ohledem na výsledky procesu
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů doporučuje
realizovat.
Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice
a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací
prostor je umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V území DP Dolní
Pertoltice o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny.
Průměrný roční objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.
Při posuzování vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí nebyly
prokázány neúnosné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vztahu k vlivům na
ovzduší je záměr realizovatelný za předpokladu důsledného omezování sekundární
prašnosti při těžbě a dopravě těžené suroviny. Z akustického hlediska nejsou proti záměru
při splnění všech navrhovaných podmínek žádné námitky. V souvislosti s realizací záměru
nelze očekávat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr bude mít trvalý vliv
na změnu reliéfu. Nepříznivý vliv bude spojen se záborem zemědělské půdy (0,1119 ha)
a dočasným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (22,7146 ha). Negativní
ovlivnění krajinného rázu a zásah do biotopu zvláště chráněných druhů bude kompenzovat
plánovaná rekultivace, která ve svém konečné podobě může přispět ke zvýšení ekologické
stability území. Z hlediska vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je realizace záměru při
splnění všech navrhovaných podmínek a kompenzačních opatření akceptovatelná. Vlivy na
hmotný majetek jsou očekávány v souvislosti s předčasným smýcením lesního porostu, vlivy
na kulturní památky nejsou předpokládány. Záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který
by přesahoval státní hranice.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru
na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

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

2014

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

I.

Identifikační údaje

Název záměru:

Pískovna Dolní Pertoltice

Kapacita (rozsah) záměru
Plocha v doplňku dokumentace navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Dolní
Pertoltice je 22,8265 ha. Průměrný roční objem těžby se předpokládá ve výši
90 000 m3 (144 000 tun) suroviny. Předpokládaná doba exploatace ložiska bude cca
20 let.
Umístění záměru
kraj:

Liberecký

obec: Pertoltice
k.ú.:

Dolní Pertoltice

Obchodní firma oznamovatele
Ladislav Šeda
IČ oznamovatele
657 11 149
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Jana Palacha 497, 511 01 Turnov
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Libor Ládyš
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93

Datum předložení dokumentace:

23. 12. 2010

Zpracovatel přepracované dokumentace: Ing. Libor Ládyš
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93
prodloužené rozhodnutím č.j.: 3032/ENV/11 ze dne 4. 2.
2011
Datum předložení přepracované dokumentace:

15. 11. 2012

Zpracovatel doplňku dokumentace: Ing. Libor Ládyš
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93
prodloužené rozhodnutím č.j.: 3032/ENV/11 ze dne 4. 2.
2011
Datum předložení doplňku dokumentace: 8. 4. 2014
Zpracovatel posudku:

Ing. Pavel Varga
osvědčení odborné způsobilosti č.j.:
13237/2567/OPVI/04 ze dne 23. 4. 2004 prodloužené
rozhodnutím č.j.: 70675/ENV/13 ze dne 31. 10. 2013

Datum předložení posudku:

17. 9. 2014

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Dne 6. 10. 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „příslušný úřad“)
dokumentaci záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“. Dopisem ze dne 18. 10. 2010 byla
v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 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) dokumentace vrácena oznamovateli,
a to z důvodu nesouladu údajů o kapacitě těžby s platným výkladem MŽP k bodu 2.3 (Těžba
ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad
1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu.
Dne 23. 12. 2010 byla na MŽP předložena druhá dokumentace EIA, ve které došlo
k úpravě variant těžební činnosti ve smyslu výše uvedeného výkladu a dne 7. 1. 2011 byla
rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 28. 2. 2011 byla dokumentace, včetně kopií všech
vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto obdržel 2. 3. 2011.
Dne 11. 4. 2011 byla dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování na základě
doručených vyjádření k dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.
Dne 15. 11. 2012 byla na MŽP předložena třetí dokumentace EIA, ve které došlo k další
dílčí úpravě variant těžební činnosti i k jiným úpravám a doplnění informací ve smyslu
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požadavku MŽP, které byly uvedeny v dopisu ze dne 11. 4. 2011. Dne 29. 11. 2012 byla
dokumentace EIA rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 18. 1. 2013 byla dokumentace,
včetně kopií všech vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto
obdržel 23. 1. 2013.
Dne 27. 2. 2013 byla i tato třetí dokumentace EIA vrácena oznamovateli k doplnění na
základě doručených vyjádření k dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.
Dne 8. 4. 2014 obdrželo MŽP doplněk dokumentace, který byl dne 23. 4. 2014 rozeslán
ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 5. 6. 2014 byl doplněk dokumentace, včetně kopií všech
vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslán zpracovateli posudku, který tyto obdržel 18. 6. 2014.
Zpracovatel posudku požádal dopisem ze dne 16. 7. 2014 o prodloužení lhůty pro
zpracování posudku. Žádosti bylo ze strany MŽP vyhověno dopisem ze dne 21. 7. 2014.
Dne xx. 9. 2014 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.
Dne xxxx 2014 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne xxxx 2014 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
Dne xxxx 2014 se konalo veřejné projednání záměru.
Závěry zpracovatele posudku:
Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice a těžba
štěrkopísků na výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací prostor je
umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V území DP Dolní Pertoltice
o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny. Průměrný
roční objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.
Hranice dobývacího prostoru Dolní Pertoltice byly navrženy tak, aby byly v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 horního zákona. V tomto ustanovení je uvedeno: „Dobývací
prostor se stanoví na základě výsledku průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru
a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko
mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze
stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních
ložisek a k vlivu dobývání“. Dále se při návrhu hranic dobývacího prostoru Dolní Pertoltice
vycházelo z předchozích připomínek dotčených orgánů státní správy, a proto byly
z původního návrhu z roku 2001 vypuštěny z hlediska ochrany přírody cennější partie, např.
jižní a jihozápadní části plochy ložiska, okrajové partie lesa, apod. Jedná se o plochy, na
kterých je podle výše uvedených stanovisek předpoklad, že zájmy chráněné podle zvláštních
předpisů zde převažují nad zájmem na využití výhradního ložiska. Na základě dopisu OPVŽP
MŽP čj. 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12. 7. 2002 na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské
úřady – odbory ŽP a zemědělství, který doporučuje, aby doba, na kterou je souhlasné
stanovisko EIA vydáváno, nepřekračovala 20 let, byla plocha DP zmenšena z původních
51,22 ha na 22,8265 ha.
Přepracovaná dokumentace vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí
z listopadu 2012 (dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Vzhledem k délce trvání procesu EIA a tomu, že záměr byl posuzován v původní
dokumentaci z prosince 2010, v přepracované dokumentaci z listopadu 2012 a v doplňku
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z dubna 2014, lze považovat celý komplexní materiál za poněkud nepřehledný. Dle názoru
zpracovatele posudku však tato nepřehlednost není natolik velkou komplikací, aby proces
EIA nemohl být dokončen vydáním stanoviska EIA.
V rámci přepracované dokumentace z listopadu 2012 a doplňku z dubna 2014 byly
zpracovány požadované odborné studií a posudky. Doplnění dokumentace dle názoru
zpracovatele posudku v plné míře reaguje na požadavky příslušného úřadu na doplnění
dokumentace. Po obdržení doplnění dokumentace lze dokumentaci jako celek hodnotit jako
akceptovatelnou k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V rámci zveřejnění dokumentace byla obdržena vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti hájících zájmy ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatelstva s tím, že vyjádření v některých případech obsahují
požadavky na doplnění dokumentace. Tyto požadavky jsou řešeny v rámci doplnění
dokumentace. Ostatní záležitosti, které byly předmětem vyjádření, jsou podle názoru
zpracovatele posudku standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných
následných správních řízeních týkajících se povolení předmětného záměru.
Úplnost dokumentace po obdržení jejího doplňku ve vztahu k vlivům záměru „Pískovna
Dolní Pertoltice“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy
záměru za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat návrh
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“)
pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Závěry veřejného projednání:

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
1.

Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 27.5.2014)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 9.1.2013)
Vyjádření Libereckého kraje
(ze dne 17.2.2010)

2.

Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. 32/2013 ze dne 13.2.2013)
Vyjádření Obce Pertoltice
(č.j. vl.17/2011 ze dne 17.2.2011)

3.

Vyjádření Obce Bulovka
(č.j.: 26/2011 ze dne 17.2.2011)

4.

Vyjádření Obce Višňová
(ze dne 11.2.2011)

5.

Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 33533/2014 ze dne 26.5.2014)
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Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 77834/2012 ze dne 8.1.2013)
Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(č.j.: OŽPZ 83/2011 KULK 3551/2011 ze dne 18.2.2011)
6.

Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 1105/2014/OSUZP/3/Bu ze dne 20.5.2014)
Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 3641/2012/OSUZP/3/Bu ze dne 11.1.2013)
Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí
(č.j.: 642/2011/OSUZP/3/No ze dne 15.2.2011)

7.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 09881/2014 ze dne 15.5.2014)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 27616/2013 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
(č.j.: KHSLB 01061/12/11/2.5 ze dne 16.2.2011)

8.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1407447.001/13/LAS ze dne 19.5.2014)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1216941.001/12/LZG ze dne 7.1.2013)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/IPP/1100765.001/11/LKM ze dne 31.1.2011)

9.

Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 1271/780/14 ze dne 20.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3219/780/12 ze dne 3.1.2013)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 144/780/11 ze dne 25.2.2011)

10.

Vyjádření MŽP odboru geologie
(č.j.: 757/660/14 ze dne 27.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru horninového a půdního prostředí
(č.j.: 91/660/11 ze dne 15.2.2011)

11.

Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 1440/740/14 ze dne 5.5.2014)
Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 3465/740/12 ze dne 12.12.2012)

12. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 12958/2014 ze dne 19.5.2014)
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Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
(č.j.: SBS 42585/2012 ze dne 10.1.2013)
13.

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory
a Krajské středisko Liberec
(č.j.: SR/0158/JH/2011-2 ze dne 21.2.2011)

14.

Vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
(č.j. FVS/50/2011/OI)

15.

Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci
(NPÚ-353/k 31384/2014 ze dne 13.5.2014)

16.

Vyjádření Občanského sdružení za ekologické Pertoltice
(ze dne 6.2.2011)

17.

Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 13.1.2013)
Vyjádření pana Bronislava Nykrýna a pana Stanislava Nykrýna
(ze dne 17.2.2011)

18.

Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí Calla
(ze dne 6.3.2011)

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „Pískovna Dolní Pertoltice“ se s ohledem na výsledky procesu
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů doporučuje
realizovat.
Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice a těžba
štěrkopísků na výhradním ložisku Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací prostor je
umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V území DP Dolní Pertoltice
o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny. Průměrný
roční objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny.
Při posuzování vlivů záměru „Pískovna Dolní Pertoltice“ na životní prostředí nebyly
prokázány neúnosné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vztahu k vlivům na
ovzduší je záměr realizovatelný za předpokladu důsledného omezování sekundární prašnosti
při těžbě a dopravě těžené suroviny. Z akustického hlediska nejsou proti záměru při splnění
všech navrhovaných podmínek žádné námitky. V souvislosti s realizací záměru nelze
očekávat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr bude mít trvalý vliv na
změnu reliéfu. Nepříznivý vliv bude spojen se záborem zemědělské půdy (0,1119 ha)
a dočasným záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa (22,7146 ha). Negativní
ovlivnění krajinného rázu a zásah do biotopu zvláště chráněných druhů bude kompenzovat
plánovaná rekultivace, která ve svém konečné podobě může přispět ke zvýšení ekologické
stability území. Z hlediska vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je realizace záměru při splnění
všech navrhovaných podmínek a kompenzačních opatření akceptovatelná. Vlivy na hmotný
majetek jsou očekávány v souvislosti s předčasným smýcením lesního porostu, vlivy na
kulturní památky nejsou předpokládány. Záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by
přesahoval státní hranice.
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Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze
konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.
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 vlivů záměru na životní prostředí dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.
Navržené základní řešení záměru s respektováním podmínek rezultujících z procesu
posuzování představuje standardní technickou úroveň.
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 ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto
souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi
přípravy a provozu záměru a ukončení záměru.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Oznamovatel předložil v rámci přepracované dokumentace a jejího doplnění
jednovariantní řešení, co do velikosti a rozsahu DP a rozsahu těžby, které bylo podrobeno
probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty rezultující z procesu EIA. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný
významně nepříznivý vliv a že pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý soubor
opatření k jejich prevenci, kompenzaci a eliminaci je možno konstatovat, že při realizaci
varianty projektové nedojde k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu
životního prostředí a veřejného zdraví v daném území.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána
v posudku v souladu s § 8 citovaného zákona.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů
obdržená k posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí jsou vypořádána ve
stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
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Stanovisko:
Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření
k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako
příslušný úřad podle § 10 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 z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru:

Pískovna Dolní Pertoltice
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.
Doporučená varianta:
Varianta řešení záměru popsaná v doplnění dokumentace vlivů záměru „Pískovna Dolní
Pertoltice“ na životní prostředí podle 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.
Při přípravě, provozu a ukončení záměru budou respektovány příslušné níže uvedené
podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1.

Pro zachování možnosti migrace organismů podél okrajů pískovny, a tedy i zachování
funkcí biocentra NC 68 Poustecká obora upravit tvar předkládaného záměru
(dobývacího prostoru) z nepravidelného osmiúhelníku o výměře 22,8265 ha na
nepravidelný devítiúhelník o výměře 22,7197 ha zrušením vrcholu 6 a jeho
nahrazením dvěma vrcholy 7 a 8 (viz tabulka). Tento tvar bude předložen
k následujícím řízením o stanovení dobývacího prostoru.
Souřadnice vrcholů vymezující tvar dobývacího prostoru
Označení vrcholu
A
2
3
4
5
6
7
8
C
B

2.

Souřadnice Y (m)
683 490
683 380
683 210
683 030
682 960
682 990
682984
683037
683 336
683 441

Souřadnice X (m)
951 716
951 610
951 490
951 640
951 890
952 140
952093
952125
952 028
951 947

Omezit zábor zemědělské a lesní půdy na nezbytně nutnou míru.
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3.

Zachovat pás zeleně ze stávajících lesních porostů kolem plochy dotčené těžbou,
podél východní hranice navrhovaného DP ve směru ke komunikaci I/13 bude tento
pás o šířce cca 100 m (minimálně 80 m), v severozápadní části DP navršit val, který
bude následně ozeleněn.

4.

Před podáním žádosti o stanovení DP s dostatečným časovým předstihem požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání souhlasu k zásahům, které by mohly vést
k ovlivnění ekologicko - stabilizační funkce významných krajinných prvků (v tomto
případě dotčených lesních pozemků) dle §4, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

5.

Zahrnout do dokumentace pro povolení hornické činnosti a následně provádět
opatření pro minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek:


veškerý vytěžený materiál udržovat ve vlhkém stavu a skrápět deponie skrývky
(nezatravněné plochy) za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho),



v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché
a větrné počasí) snižovat prašnost místa skrápěním povrchů, v případě velmi
silných poryvů větru přerušit práci stavební techniky,



zamezit úletům a padání materiálu z nákladních aut, auta nesmí jezdit
přeložená,



při nakládce a vykládce minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti
materiálů,



dodržovat technické podmínky provozu stanovené pro vyjmenované zdroje
pod kódem 5.11. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,



vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti,



provádět pravidelnou očistu souvisejících komunikací.

6.

Dodržet stanovenou bázi těžby na úrovni 288 m n.m. a vyvarovat se zásahu do
podzemní vody.

7.

V okolí těžebny vybudovat účelový monitorovací systém pro sledování jakosti vod
i úrovní hladin podzemní vody respektující následující požadavky ideového projektu
monitoringu vod v okolí DP Dolní Pertoltice uvedené v Hydrogeologickém posouzení
(Nakládal, Mikisková, prosinec 2011):

8.



vyhloubení 2 monitorovacích vrtů při severním a jižním předpolí DP;



monitoring koncentrací NEL v podzemní vodě z výše uvedených objektů s
četností 4× ročně;



monitoring úrovní hladin v těchto objektech, ve vybraných stávajících
kopaných studnách v obcích Pertoltice a Arnoltice a jímacím objektu Arnoltice
(celkem do šesti objektů) s četností 1× měsíčně;



přímé měření velikosti průtoků Pertoltického potoka v trati pod Panenským
rybníkem s četností 4× za rok.

Při návrhu příjezdové komunikace k pískovně a provozního zázemí respektovat
příležitostnou vodoteč. Ochrana vodních toků a jeho koryt je stanovena ustanovením
§ 46 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
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9.

Prověřit možnost splachu písku při přívalových deštích do vodoteče pod areálem,
v případě nutnosti navrhnout zabezpečení prostoru pískovny proti splachům.

10. Zpracovat plán opatření pro případ havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění
vyhlášky č. 175/2011 Sb. a v dostatečném časovém předstihu požádat Povodí Labe,
státní podnik, o vyjádření a následně příslušný vodoprávní úřad o jeho schválení.
11. Vlastní těžbu provádět postupně po etapách tak, aby aktivní těžba postihovala pouze
území menší než 10 ha a nebylo současně odlesněno více než 10 ha lesa.
12. Pro zajištění migrace podél údolnice (kam záměr umisťuje příjezdovou komunikaci)
vybudovat příkopy podél příjezdové komunikace, které umožní migrujícím
organismům migrovat mimo přímo pojížděnou plochu a případně jim poskytne úkryt.
Komunikaci řešit nejlépe na zvýšeném profilu, aby tento znemožňoval živočichům
migrovat z příkopů na komunikaci. Zároveň západní hranu odřezu, ve kterém bude
vedena tato komunikace, osadit vegetací v pásu, který odcloní příjezdovou cestu od
okolní krajiny a zároveň poskytne další možnost úkrytu migrujícím organismům.
V tomto smyslu zajistit, aby pás byl založen již při zahájení těžby, resp. budování
příjezdové cesty a obsahoval jak stromové, tak keřové patro; dále řešit přirozené
pokračování pásu údolím k propustku pod silnicí I/13 a přechod na trvalý travní
porost s roztroušenými keřovými porosty a stromy na západním okraji. Na příjezdové
komunikaci prověřit nutnost realizace migračního objektu pro volně žijící živočichy
kategorie D dle TP 180.
13. Při návrhu příjezdové komunikace respektovat stávající propustky pod silnicí I/13.
14. Zpracovat plán sanace a rekultivace, který zohlední následující požadavky:


Při návrhu plánu rekultivace ložiska spolupracovat s autorizovaným
projektantem ÚSES a respektovat požadavky uvedené ve zprávě Revize
NRBC Poustecká obora, (GeoVision).



Při provádění rekultivace na lesní pozemky přizpůsobit druhové složení
lesních porostů lesním typům, které jsou v území ve stávajícím stavu. Lesní
porost by měl být tedy tvořen bukem, dubem a jedlí s příměsí smrku
a modřínu. Dále je vhodné užití dalších druhů odpovídající přirozené skladbě
vegetace - javor, lípa, borovice lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí. Složení dřevin
je vhodné konzultovat s dotčeným orgánem statní správy popř. příslušným
správcem lesních pozemků.



Mimo plánované klasické rekultivace by měla být v maximální možné míře
uplatněna i forma přirozené přírodní sukcese těžených ploch, které by měly být
po těžbě ponechány členité, bez urovnání reliéfu. Takovéto plochy jsou vždy
biologicky výrazně hodnotnější a podporují vyšší biodiverzitu než území po
technické rekultivaci. Tyto plochy je možné rozptýlit v mozaice v ploše
pískovny, nebo je navázat na okolí plánovaného mokřadu. Rozlohu mokřadu
a okolních přírodních ploch doporučujeme rozšířit minimálně na 5 ha. Jako
součást podpory biodiverzity v rámci rekultivace na některých drobnějších
plochách (nejlépe při okraji koruny závěrného svahu) uplatnit rovněž princip
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sukcesního zmlazení, spočívající v jednorázové skrývce drobných ploch až na
minerální podloží.


Při navrhování mokřadu je nutné dodržet tyto podmínky:
i. Výměra plochy rekultivované na mokřad bude minimálně 2 ha.
ii. Po zabezpečení dostatku vody (utěsnění dna jílovými vrstvami) bude
plocha mokřadu v maximální možné míře ponechána samovolné
sukcesi, nebude osazována zelení.
iii. Z důvodu diverzifikace stanovištních podmínek a zabezpečení
specifických nároků některých druhů (bezobratlí, obojživelníci) bude
v prostoru mokřadu ponecháno také minimálně 10 čistě písčitých
syrových ploch o rozloze 200-500 m2, které nebudou překrývány
hlinitopísčitým materiálem ze skrývky.
iv. Po obvodu mokřadu nebude bezprostředně navazovat lesnická
rekultivace, ale bude zde cca 20 m široký pás rekultivovaný na travní
a bylinný porost, možná je zde i roztroušená výsadba stanovištně
původních druhů křovin.

15. Před podáním žádosti o stanovení DP zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3
z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení výjimky musí být
podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí o výjimce bylo pravomocné
před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Kompetentním orgánem
ochrany přírody pro vydání výjimky je Krajský úřad Libereckého kraje. Udělení
výjimky nelze předjímat. Součástí výjimky může být i předepsání záchranného
transferu před zahájením těžby.
16. Předejít riziku polomu na východním okraji pískovny tím, že po navršení valu na
východním okraji pískovny (což přepokládá technická dokumentace) tento osázet
stromy, které by tvořily postupnou bariéru před vlastní masou ponechaných
okrajových porostů a zachycovaly tak případný nápor větru, a to i v nižších patrech.
17. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy vhodné pro stabilizaci
svahů a druhy blízké původním rostlinným společenstvům.
18. Před podáním žádosti o stanovení DP provést doplňující průzkum přítomnosti zvláště
chráněných druhů živočichů na dotčeném území. Průzkum je třeba zaměřit i na tyto
druhy obojživelníků: čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus
alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) ze
záznamů společnosti NATURA SERVIS s.r.o., které pro účely dokumentace EIA
poskytla AOPK, dále na druhy, na které aktuálně upozorňuje MěÚ Frýdlant-OŽP.
19. Před podáním žádosti o stanovení DP zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3
z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení výjimky musí být
podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí o výjimce bylo pravomocné
před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Kompetentním orgánem
ochrany přírody pro vydání výjimky je Krajský úřad Libereckého kraje. Udělení
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výjimky nelze předjímat. Součástí výjimky může být i předepsání záchranného
transferu před zahájením těžby.
20. V dalším stupni přípravy záměru ve spolupráci se správcem silnice I/13 detailně
vyhodnotit stav propustku z hlediska migrační prostupnosti pro obojživelníky,
zejména charakter technického pojetí štěrkového lapače; na základě tohoto
vyhodnocení provést vhodnou technickou úpravu, umožňující bezproblémovou
oboustrannou migraci obojživelníků.
21. V rámci přípravy záměru ve spolupráci s místními znalci uplatnit trvalou svislou
migrační bariéru oboustranně podél silnice I/13, navádějící migrující obojživelníky do
migračně vyhovujícího propustku; charakter a formu trvalé bariéry projednat
s orgánem ochrany přírody Libereckého kraje.
22. Před odlesněním lokality je nutné provést v případě zastižení odborný transfer
kupovitých hnízd mravenců r. Formica na náhradní stanoviště. Transfer je zapotřebí
provést kvalifikovanou osobou v souladu s metodikou transferu na jaře podle
místních podmínek nejspíše v dubnu až v květnu do identických míst mimo dosah
těžby.
23. Obojživelníky a plazy přenést na náhradní lokalitu. Transfer bude proveden po
přímém odchytu za pomocí přehražovacích folií do padacích pastí.
24. V rámci posuzovaného záměru provést dostatečná ochranná a kompenzační opatření
k ochraně populací obojživelníků a plazů. Možným řešením je např. provedení
záchranného transferu jedinců během jarního tahu na vhodnou náhradní lokalitu
v okolí. Na severním obvodu pískovny i podél obslužné komunikace by měla být po
dobu minimálně 2 let instalována dočasná bariéra, která zabrání pronikání uvedených
druhů do těženého prostoru. Bariéru zabraňující vnikání uvedení druhů na obslužnou
komunikaci je možné řešit samotným profilem komunikace, či tvarováním
doprovodných příkopů.
25. Před podáním žádosti o stanovení DP s dostatečným časovým předstihem požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání souhlasu z hlediska zásahu do krajinného
rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26. Oznámit dle § 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
27. Návrhové prvky obslužné komunikace je třeba volit tak, aby poskytovaly uživatelům
patřičné podmínky pro plynulou a bezpečnou jízdu.
28. Zahájit jednání s uživatelem honitby Bulovka-Obora ohledně kompenzace za omezení
výkonu práva myslivosti v území (např. součinnost při budování zařízení atp.)

II. Podmínky pro fázi provozu a ukončení
29. Skrytou ornici a podorniční vrstvy je třeba deponovat samostatně. Účinnými
technickými a organizačními opatřeními je třeba zabránit odnosu ornice (větrem,
deštěm, apod.) z deponií a rekultivovaných ploch.
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30. Skrývku použít pro následnou rekultivaci. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat
odděleně na mezideponie.
31. Zajistit, aby veškerá mobilní technika a mechanizace byla před vjezdem na veřejné
komunikace řádně očištěna. Dojde-li přesto ke znečištění veřejné komunikace, musí
být zajištěno okamžité odstranění znečištění a umytí komunikace.
32. Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů
vozidel a těžební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu
a pravidelnými kontrolami.
33. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které
budou splňovat platné předpisy.
34. Zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
podzemních vod těžebním a dopravním provozem. Zabezpečit stroje proti úniku
ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu veškeré mechanizace
a dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.
35. Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot
využívat nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném
objemu, do níž bude svedena srážková voda omývající tuto plochu.
36. Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor
omezit na minimum.
37. Při úniku ropných látek z těžebních mechanizmů nebo přepravních vozidel
neprodleně odtěžit kontaminovanou zeminu a předat ji oprávněné osobě dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
38. Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné
produkty.
39. Pro zajištění možnosti migrace okolo první etapy těžby ponechat větší odstup hranice
těžby v první etapě od okraje lesa na jižním konci plochy. Pro zachování migračního
potenciálu zde ponechat pás o šíři 50 m, minimálně však alespoň pás původní
vegetace o šíři 35 m. Tuto plochu vyjmout z těžby, aby byl zachován dostatečně
široký pás lesa od jeho okraje k těžebně, umožňující migraci organismů okolo plochy
těžebny.
40. Bezprostředně po dokončení těžby v daném těžebním řezu zahájit rekultivaci,
zejména pak závěrných svahů v severní části, dle předem schváleného plánu
rekultivace.
41. Zabezpečit následnou péči o nově založené lesní porosty až do stadia jejich zajištění
ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
42. V rámci postupných rekultivací řešit v návaznosti na vznikající terénní konfiguraci na
opouštěných plochách písníku na přechodnou dobu tvorbu mělkých tůní za účelem
podpory populací obojživelníků.
43. V obdobích sucha zkrápět okrajové porosty v okolí pískovny vodou.
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44. Všechny plochy, kde je riziko šíření ruderálních, invazních a synantropních druhů
(zejména deponie skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně
i mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů.
45. Vzhledem k výskytu obojživelníků zamezit vzniku periodických tůní či kaluží na
místech, kde je předpokládaná činnost (pojezdy techniky, těžba apod.).
46. Odůvodněný minimální a postupný rozsah odlesnění řešit nejlépe v období
vegetačního klidu, resp. mimo čas hnízdění ptáků tj. od poloviny srpna do března
následujícího roku.
47. Při skrývání zeminy zajistit účast biologa, který by monitoroval výskyt zvláště
chráněných druhů a případně zajistil účinná ochranná opatření pro zastižené jedince
(např. záchranný transfer atp.).
48. Vzniklé vlhké či zatopené terénní deprese sledovat zejména v jarním období, zda
nejsou využívány obojživelníky a v případě jejich ohrožení jim zajistit účinnou
ochranu.
49. Vzhledem k zastižení ještěrky živorodé v oblasti určené k těžbě je nutné před
zahájením prací území důkladně prověřit a zajistit náhradní stanoviště pro zjištěné
jedince, nejlépe v navazujících plochách severně od hranice budoucí těžebny. Při
rekultivaci vytvořit vhodná stanoviště pro repatriaci tohoto druhu, jako vhodné se jeví
světliny v lesních porostech s jižní expozicí. Na těchto plochách doporučujeme
vybudovat „zídky“ z volně loženého kamene o velikosti cca 3×1×1 m, které
poskytnou repatriovaným jedincům možnost úkrytu.
50. Na již rekultivovaných plochách vytvářet ve spolupráci s orgánem OP podmínky pro
případné přemístění jedinců z ploch, které budou těženy v následujících etapách.
Případný záchranný transfer do takto vzniklých stanovišť bude nutné konzultovat
v orgány OP a prověřit podmínky stanoviště vzhledem k danému druhu.
51. V případě, že se během těžby objeví náznak kolonizace stěn pískovny břehulí říční,
rozpracovat systém postupné těžby tak, aby bylo umožněno během vegetačního
období sezónní vyhnízdění břehulí na části stěn pískovny.
52. S odpady vznikajícími v souvislosti s provozem nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb.
a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dodržovat všechny povinnosti původců
odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. To
znamená usilovat o předcházení vzniku odpadů, zajistit přednostní využití odpadů
před jejich odstraněním, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle
jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením
nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.
53. Pokud by dotěžení některých částí těchto zásob nebylo z důvodu vlivů na životní
prostředí nebo ochranu přírody možné, budou tyto zásoby výhradního ložiska podle
ust. § 14a, odst. 2 písm. c) horního zákona navrženy k odpisu.
54. Pískovna nesmí sloužit k pořádání akcí typu truck trial (automobilové závody) apod.
55. V areálu pískovny vybudovat místo, kde budou nákladní vozidla řádně očištěna,
aby nedocházelo ke znečištění silniční sítě.
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56. V areálu pískovny instalovat váhu. V rámci provozování pískovny, při prodeji
suroviny, nesmí být nákladní automobily přetěžovány, aby nedocházelo
k nadměrnému zatěžování komunikačního systému.
57. Pravidelně proškolovat všechny pracovníky, včetně praktického nácviku řešení situací
z problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního
prostředí a havarijního zabezpečení. Odpovědní pracovníci budou důsledně
kontrolovat plnění opatření k ochraně životního prostředí a dodržování technologie
uvedené v provozních řádech zařízení. Dále jsou povinni udržovat provozní soubory
v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikala nebezpečí ohrožující uživatele a jeho
zaměstnance či ostatní objekty a osoby v areálu.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
•

Vyjádření k dokumentaci obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (tato vyjádření jsou k tomuto posudku přiložena mimo rámec
náležitostí posudku uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
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