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V Olomouci dne 24.09.2013

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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.
Identifikační údaje:
Název:
„Pokračování těžby v DP Tovačov I“
Charakter záměru:
Záměrem investora je pokračovat v těžbě v dobývacím prostoru Tovačov I. Štěrkovna
je situována jihovýchodně od města Tovačova, jižně od silnice Tovačov – Troubky
nad Bečvou. Hornická činnost – dobývání výhradního ložiska štěrkopísku bude prováděna
na pozemku p. č. 1509/107 v k. ú. Tovačov, doprava vytěžené suroviny k úpravě a vlastní
úprava bude prováděna na pozemcích parc. č. 1509/108, 1509/65 a 1509/104, sanace
a rekultivace bývalého úložiště výpěrků bude probíhat na pozemku 1509/115.
Dobývání ložiska v DP Tovačov I bylo od roku 1980 přerušeno. V současti má dotčený
pozemek (parc. č. 1509/107) charakter vodní plochy. V blízkosti se nachází několik jiných
vodních ploch a na některých z nich probíhá těžební činnost. Celé dotčené území je
součástí evropsky významné lokality CZ0714085 Morava – Chropyňský luh.
Plánovaná dlouhodobá výše těžby v DP Tovačov I se bude pohybovat na úrovni
cca 200 000 m3 až 250 000 m3 (tj. 324 000 tun až 405 000 tun). Krátkodobě bude možný
nárůst až na 350 000 m3 (cca 567 000 tun). Za tohoto předpokladu bude objem
vytěžitelných zásob vytěžen v průběhu 10 let. Těžba v DP Tovačov I (Donbas) bude
doplňovat těžbu štěrkopísku v DP Tovačov IV (Skašov) a DP Tovačov II (Troubky).
Umístění:
Kraj:
Obec:
Kat. území:

Olomoucký
Tovačov
Tovačov

Údaje o oznamovateli:
Obchodní firma:
Českomoravský štěrk, a. s.
Identifikační číslo:
255 02 247
Sídlo:
Mokrá č. p. 359, 664 04 Mokrá
Oprávněný zástupce oznamovatele: Mgr. Martin Netoušek

Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru byly v zákonné lhůtě doručeny celkem 3 vyjádření dotčených správních úřadů a
územních samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát
Olomouc (ČIŽP OI Olomouc) a Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje,
územní pracoviště Olomouc.


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí
Odpadové hospodářství
K uvedenému záměru nemá připomínky. Pouze upozorňují, že v části Místa
shromažďování odpadů v prvním odstavci části B.III.3 je použit nesprávný termín
„odstranění“ odpadů. Správně má být uvedeno „shromažďování“ odpadů.
Ochrana ovzduší
Součástí předloženého záměru je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší –
Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, vrtání,
odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den
- dle § 2 písm. e) zákona, přílohy č. 2 bodu 5.13. – blíže specifikovaný v příloze č. 8, části
II bodu 4.5.3 Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Změna na vyjmenovaném zdroji bude řešena v následném správním řízení vedeném dle §
11 odst. 2 zákona. Příslušným orgánem ochrany ovzduší k vedení správního řízení dle
§ 11 odst. 2 zákona je krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství. Součástí podané žádosti bude provozní řád
zpracovaný pro celou provozovnu (dobývací prostor) Tovačov.
Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán
ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší sděluje k předloženému záměru následující - z hlediska ochrany
ovzduší nepožadujeme další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení vodního hospodářství
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
KÚOK) jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst.. 2 písm. d) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává k záměru „Pokračování těžby
v dobývacím prostoru Tovačov I – Českomoravský štěrk, a.s.“ spočívající v prohloubení
jezera Tovačov I o cca 6 až 12 m, následující stanovisko:
Dobývání bude probíhat v prostoru, který se nalézá v CHOPAV Kvartéru řeky Moravy,
v záplavovém území a v ochranném pásmu vodního zdroje Tovačov I - Sever. V souladu s
§ 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je k těžbě nerostů a k terénním úpravám
v záplavových územích třeba souhlasu vodoprávního úřadu. K vydání vodoprávního
souhlasu je v tomto případě věcně a místně příslušný Magistrát města Přerova.
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Oddělení lesnictví
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je
v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Oddělení ochrany přírody
Natura 2000
Bez připomínek. Krajský úřad Olomouckého kraje vydal k záměru „Pokračování těžby v
DP Tovačov I“ stanovisko s nevyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura
2000 č. j. KUOK 1145/2013 ze dne 4. 1. 2013. Záměr byl předmětem posouzení podle
ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, které vypracoval Mgr. Stanislav Mudra, v Beňově březnu 2013 se závěrem, že
uvedený záměr (v obou variantách) nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů
ochrany a celistvost soustavy Natura 2000.
Ochrana přírody
Nejsou zásadní připomínky. Záměr není v rozporu s nadregionálním biocentrem 104
Chropyňský luh, které je vymezeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve
znění 1. aktualizace. Jeho cílovým funkčním ekosystémem jsou vodní, luční a nivní
ekosystémy (společenstva). Po dokončení těžby je třeba v rámci dosažení a posílení
funkčnosti nadregionálního biocentra realizovat opatření podporující biologickou
rozmanitost lokality, které jsou uvedena v biologickém průzkumu (např. vytvoření
litorálních částí břehů).
Ochrana ZPF
Předložený záměr není situován na ZPF, z hlediska ochrany ZPF neuplatňuje
připomínky.



ČIŽP OI Olomouc

Po prostudování předloženého oznámení má ČIŽP následující připomínky:
- V samotném textu oznámení záměru jsou uváděny pouze dvě varianty (viz strana 13
oznámení) a není zde blíže rozpracována třetí tzv. „nulová“ varianta, která je uvedena
v příloze „Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí území“ (např. viz str. 28
oznámení).
Zákon neukládá povinnost vypracovávat variantní řešení, tedy ani nulovou variantu.
- Z textu oznámení záměru není zřejmé, zda bude pokračování těžby prováděno na celé
stávající ploše dna těžebního jezera DP Tovačov I, a to např. včetně JZ části, kde probíhá
proces sanace a rekultivace (viz str. 11 oznámení), nebo budou některé plochy dna
z těžby vyloučeny.
JZ část DP Tovačov I představuje dle zpracovatele projektu staré kalové pole vystupující
cca 1 – 1,5 m nad okolní hladinu. Na tomto místě těžba nepřichází v úvahu, zejména
z hlediska finanční náročnosti.
- ČIŽP se na základě předložených podkladů ztotožňuje se závěrem Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství uvedeným na str. 99
oznámení.
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Záměr byl předmětem posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, které vypracoval Mgr. Stanislav
Mudra, v Beňově březnu 2013 se závěrem, že uvedený záměr (v obou variantách) nebude
mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost soustavy Natura 2000.
- Dle názoru ČIŽP je výskyt některých druhů živočichů v dané oblasti nepravděpodobný
(jelen lesní uvedený na str. 93 biologického průzkumu) nebo početnost a výskyt druhu kuna lesní (uvedena ve výčtu druhů) je obecně výrazně nižší než početnost příbuzného
druhu – kuny skalní (není ve výčtu uvedena), která je adaptabilnější na dané prostředí a
jejíž výskyt lze více předpokládat.
Biologický průzkum byl vypracován RNDr. Vlastimilem Tlustákem, CSc. v říjnu 2012.
Tento průzkum vycházel mimo jiné z předešlého několikaletého botanického průzkumu a
zoologického průzkumu zpracovaného v letech 2005 a 2006 (Tichá, Loyka, Bureš) a ze
souhrnného materiálu návrhu plánu péče o NPP Tovačovská jezera (Servus et Zifčák,
2006). Tyto podklady sloužily jako výchozí a srovnávací materiál. Výsledky jsou vyústěním
autorova systematického a dlouhodobého zájmu o Tovačovská jezera a okolí.
- Z hlediska relativně krátkého časového období obnovení těžby na DP Tovačov I (cca 10
let – viz str. 10 oznámení) považuje ČIŽP za podstatné, aby byl v oznámení záměru jako
jeho součást uveden plán následného procesu sanace a rekultivace.
Popis technické a biologické rekultivace je popsán v předloženém oznámení na straně 18.
- Oznámení záměru neobsahuje hydrogeologické posouzení, které považuje ČIŽP u
tohoto typu záměru za nezbytné včetně posouzení interakcí mezi těžbou štěrkopísku a
systémem ochrany a protipovodňovými opatřeními plánovanými v daném prostoru
Tovačova. To platí i pro posouzení vlivu těžby na hladinu podzemních vod v dané lokalitě,
protože těžba bude prováděna v ochranném pásmu 1. a 2. stupně vodního zdroje Tovačov
I – Sever. V budoucnu se také počítá na této lokalitě s odběrem vody pro vodárenskou
úpravu. Vzhledem k výše uvedenému považuje ČIŽP za užitečné zpracování
matematického modelu pro posouzení vlivu při povodňových průtocích a pro stanovení
časového postupu těžby.
Těžbou v DP Tovačov I nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, ke změně plochy vodní
hladiny, ke změně akumulačního prostoru a nedojde ani k narušení paty hráze.
V oznámení byly použity závěry vyplývající z prací odborníků na hydrogeologii a
inženýrskou geologii, které byly vypracovány pro těžby v podobných lokalitách v Kvartéru
řeky Moravy.
Případné podmínky budou řešeny v rámci řízení ve věci vydání souhlasu dle § 17 vodního
zákona, který vydá věcně a místně příslušný obecní úřad, zde Magistrát města Přerova
- Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, stanovené NV 85/1981 Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod, v platném znění. Dle ustanovení § 28
odst. 2 písm. e) vodního zákona je těžba nerostů povrchovým způsobem, která by vedla
k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody, zakázána, přičemž rozsah tohoto zákazu je
specifikován v ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) v bodě 1 výše citovaného NV, kdy se tento
zákaz nevztahuje na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a
technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití
prostoru ložiska. Výše uvedené ustanovení bylo z důvodu zajištění ochrany těchto oblastí,
ve kterých dochází k přirozené akumulaci vod před činnostmi, které by mohly poškodit
nebo negativně ovlivnit množství a jakost povrchových a podzemních vod, zapracováno
do Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby
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nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje, a to tak, že
těžba v tomto území je možná za podmínky vyřešení následného vodohospodářského
využití území po těžbě, včetně stanovení ochranného pásma. Splnění této podmínky jsme
v dokumentaci nenašli, tedy pokud splněním není vznik vodní plochy. Nelze vzít v úvahu,
že nebude vyžadováno splnění těchto podmínek, z důvodu, že na celém území
provozovny Tovačov probíhá těžba již několik desetiletí a předmětný záměr řeší dotěžení
štěrkopísku v DP Tovačov I ve stávajícím jezeře.
Dotčený vodoprávní úřad neshledal v oznámení žádné pochybení. Pouze upozorňuje, že
v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je k těžbě nerostů a k terénním úpravám
v záplavových územích třeba souhlasu vodoprávního úřadu (zde Magistrát města
Přerova).
Plošně se jezero plánovanou těžbou dále nebude rozšiřovat, ale bude prohloubeno o cca
6 – 12 metrů. Jezero je začleněno do rybářského revíru provozovaného Českým
rybářským svazem a využíváno k rekreačnímu rybolovu. Prioritně je jezero využíváno
k vodohospodářským účelům – jako zdroj pitné vody pro Přerovsko. Vodohospodářské
využití probíhá už od 70-tých let 20. století. Způsob využívání jezera se po vytěžení zásob
štěrkopísku nezmění.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ČIŽP požaduje, aby byl záměr dále posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb.


KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

K předloženému oznámení záměru nemá orgán ochrany veřejného zdraví žádné
připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Závěr:
Záměr „Pokračování těžby v DP Tovačov I“ naplňuje dikci bodu 2.5., kategorie II,
přílohy č. 1, 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 tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7
citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve
smyslu tohoto zákona posuzován.
Ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny závažnější připomínky
k uvažované investici. Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného
zákona, došel příslušný orgán k závěru, že záměr:
„Pokračování těžby v DP Tovačov I“
nebude
dále posuzován podle citovaného zákona
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Zdůvodnění:
K záměru byly v zákonné lhůtě doručeny celkem 3 vyjádření dotčených správních úřadů a
územních samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát
Olomouc (ČIŽP OI Olomouc), a Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje,
územní pracoviště Přerov. Pouze ve vyjádření ČIŽP byl vznesen požadavek na aplikaci
procesu EIA. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad
na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutné posuzovat
v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3
cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění
o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Tovačov

Olomoucký kraj – zde
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde

Městský úřad Tovačov, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Náměstí 12,
751 01 Tovačov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel

Českomoravský štěrk, a. s., 664 04 Mokrá č. p. 359
Zpracovatel oznámení

RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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