G E T s.r.o.

Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Krížová
Tel.: 267 123 112

V Praze dne 3. 2. 2017
Č.j.: 8556/ENV/17; 384/500/17

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - vrácení dokumentace vlivů záměru „Stanovení DP
Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene“ na životní prostředí k
doplnění
Dne 22. 9. 2016 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní
správy I jako příslušný úřad podle § 21 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, dokumentaci vlivů záměru „Stanovení DP
Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene“ na životní prostředí
zpracovanou podle § 6 odst. 5 cit. zákona, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit.
zákonu. Dokumentace byla rozeslána příslušným úřadem dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 22. 12. 2016 byl
příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku Mgr. Luboš Motl.
Na základě doporučení zpracovatele posudku příslušný úřad konstatuje, že
dokumentaci je vzhledem k environmentálním charakteristikám zájmového území, do
kterého je záměr situován, a s ohledem na charakter záměru nutné doplnit ve smyslu
následujících požadavků:
1. Reálné zdůvodnění potřeby stanovení nového dobývacího prostoru s ohledem
na stávající a fungující dobývací prostory.
2. Zaměřit se na správné vyhodnocení možných negativních vlivů na les, a to
v návaznosti na výsledek vyhodnocení vlivu na lesní porosty, který jej hodnotí
jako nepříznivý, dokumentace ale již s tímto závěrem nepracuje.
3. Přepracovat hlukovou studii ve vazbě na nově platné nařízení vlády, které
nabylo účinnosti dne 30. 7. 2016. Dále se podrobněji zabývat kumulacemi
s vlivy z již provozovaného lomu Ouštice.
4. V hlukové i rozptylové studii pracovat s vlivy provozu vlastního stávajícího
lomu (nejen v souvislosti s dopravou) a tento následně komplexně zhodnotit
v hodnocení rizik s ohledem k současné i budoucí zátěži obyvatel.
5. V přepracované dokumentaci se zaměřit na vydaný program ke zlepšení kvality
ovzduší pro zónu Střední Čechy, který vešel v platnost dne 20. 6. 2016, a
dokumentaci doplnit o vyhodnocení záměru ve vztahu k PZKO.
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6. Vyhodnotit vliv na fragmentaci krajiny z pohledu migračních tras velkých
savců, a to samostatně i v souvislosti se záměry dalšími (lom Lešany,
komunikace D3), včetně zohlednění migrační propustnosti vymezeného
biokoridoru ÚSES RK 1218 – Hájek.
7. Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 18 vyhlášky č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, zahrnující celé
vegetační období a akcentující ochranná opatření.
8. V přepracované dokumentaci se důkladněji zabývat vyhodnocením možných
kumulativních vlivů s jinými záměry, když je z Informačního systému EIA
patrné, že pod kódem OV1186 byla zveřejněna dokumentace ke stanovení
dobývacího prostoru Lešany, přičemž tato v dokumentaci není zmíněna.

Na základě doporučení zpracovatele posudku jako příslušný úřad vracíme
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k doplnění v souladu s § 8 odst. 5 cit.
zákona. Dopracovaná dokumentace se musí zejména zaměřit na výše uvedené oblasti (a
vypořádat tak všechny požadavky uvedené zpracovatelem posudku) a zohlednit
připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci (doplnit požadované, popř.
reagovat na uvedené námitky).
Přepracování a doplnění dokumentace požadujeme předložit ve 12 vyhotoveních.
Po předložení bude dokumentace předána neprodleně zpracovateli posudku. Přepracování
a doplnění dokumentace bude rozesláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

Přílohy:
-

vyjádření zpracovatele posudku Mgr. Luboše Motla

Na vědomí:
Zpracovatel dokumentace:

Zpracovatel posudku:

Ing. Barbora Vlachová
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

Mgr. Luboš Motl
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
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Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
Hejtmanka
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městys Maršovice
Starosta
Maršovice 89
257 55 Maršovice
Město Neveklov
Starosta
Nám. Jana Heřmana 80
257 56 Neveklov
Obec Chrášťany
Starosta
Chrášťany 34
256 01 Benešov u Prahy
Městys Netvořice
Starostka
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městský úřad Benešov
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Benešově
Černoleská 2053
256 55 Benešov
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
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Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy
a kraje Středočeského
Kozí 748/4
110 00 Praha
Odbory MŽP (prostřednictvím VS):
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor geologie
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor posuzování vlivů na ŽP a IP
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