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I. Základní údaje
1. Název záměru
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním
ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova
2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha navrhovaného DP Hanov u Lestkova: 104 180 m2
Plocha těžby, varianta T1: 42 400 m2
Plocha těžby, varianta T2: 42 400 + 6 700 = 49 100 m2
Výše roční expedice: 90 000 t
Množství zásob k těžbě, varianta T1: l 942 000 t
Množství zásob k těžbě; varianta T2: 2 046 000 t
Při roční hrubé těžbě 100 000 t bude doba trvání těžby ve variantě T1
cca 19,5 roku a ve variantě T2 cca 20,5 roku
3. Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

Plzeňský
Tachov
Lestkov
Hanov u Lestkova

Poznámka: Hanov je částí obce Lestkov, nicméně z důvodu přesnosti jsou v tomto
Posudku obě části obce uváděny samostatné jako obec Hanov a obec Lestkov.
4. Obchodní firma oznamovatele
LB MINERALS s.r.o.
5. IČ oznamovatele
27994929
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Horní Bříza 431
330 12
II. Posouzení dokumentace
II.1. Úplnost dokumentace
Předložená dokumentace obsahuje 172 stran a její součástí jsou i dvě povinné přílohy:
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
- Stanovisko orgánů ochrany přírody pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Součástí dokumentace jsou dále tyto samostatné přílohy:
- Akustická studie vč. Protokolu z měření
- Rozptylová studie
- Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
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- Hydrogeologické posouzení
- Biologické posouzení
- Posouzení vlivů na krajinný ráz
- Souhrnný plán sanace a rekultivace
- Hodnocení vlivů na porosty na PUPFL
Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb. Obsahuje požadované části:
A. Údaje o oznamovateli
B. Údaje o záměru
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí
E. Porovnání variant řešení záměru
F. Závěr
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
H. Přílohy
Seznam použitých podkladů a literatury
Hodnocení zpracovatele Posudku: Dokumentace tudíž obsahuje všechny požadované
kapitoly A. – H. Obsah těchto kapitol A. – H. a případně jejich vnitřní členění je vyhodnoceno
v následující kapitole Posudku II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně
použitých metod hodnocení.
Dokumentace ve svém hodnocení opomíjí posouzení vlivů záměru na faktory pohody,
což je dle zpracovatele Posudku oblast, kde lze očekávat nejzávažnější dopad záměru na
životní prostředí. Jedná se o oblast velmi citlivou pro místní obyvatele.
Dokumentace nezmiňuje obdobné záměry, které se připravují v okolí. Jedná se přitom o
významný zdroj negativních kumulativních vlivů.
Dokumentace neuvádí pozemek kolem Podhájského potoka jako součást zájmového
území. Je přitom součástí vyhlašovaného dobývacího prostoru.
Dopisem MŽP ze dne 26.6.2015, č.j. 44207/ENV/15, 734/520/15 byla Dokumentace na
základě obdržených vyjádření a doporučení zpracovatele Posudku vrácena k doplnění.
Jednalo se o následující připomínky:
- Při výjezdu z komunikace III/20165 na komunikaci II/201 v Akustické studii
zohlednit skutečnost danou dopravním řešením tohoto napojení, tj. že nákladní
automobily zde budou muset zastavit a následně se rozjet. Vypořádání připomínky
vzato na vědomí.
- V Akustické studii zohlednit konfiguraci terénu na silničním průtahu obcemi Hanov
a Lestkov. Naložené nákladní automobily zde budou muset volit jízdní režim odlišný
od standardní jízd po rovině. Tento režim s vysokými otáčkami motoru je poměrně
hlučný a k obtěžování hlukem zde může docházet i při dodržení hlukových limitů.
Vypořádání připomínky vzato na vědomí.
- Zamyslet se nad tím, zda byl biologický průzkum proveden v adekvátním rozsahu.
Vypořádání připomínky vzato na vědomí.
Dokumentace byla zpracovatelem doplněna znovu rozeslána DOSS a dalším příslušným
subjektům. Dopracovaná Dokumentace spolu s došlými vyjádřeními k ní byla zpracovateli
Posudku předána 12.12.2016. K této znovu dopracované Dokumentaci došlo 20 připomínek.
Jejich relevantnost z hlediska vlivů na životní prostředí je diskutována v kapitole „V.
Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci“.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
V této kapitole je vyhodnocen obsah jednotlivých částí dokumentace. Je prověřena
úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace.
A. Údaje o oznamovateli
Hodnocení zpracovatele Posudku: Jsou správně uvedeny veškeré požadované údaje. Bez
připomínek.
B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Hodnocení zpracovatele Posudku:
Na základě ukončeného procesu EIA (OV3012) byl z hlediska zákona č. 100/01 Sb.
v platném znění schválen záměr „Stanovení dobývacího prostoru Zhořec“. Také v tomto
případě se jedná o provoz kamenolomu (průměrná roční těžba 10.000 t/240 dní v roce), a to
nedaleko od záměru hodnoceného předkládaným Posudkem. Součástí záměru je mimo jiné 6
jízd nákladních automobilů za den (roční fond pracovní doby = 240 dnů), tj. 20 % další
navýšení oproti stavu, který je zohledněn předkládanou Dokumentací. O tomto navýšení se
nicméně tato Dokumentace nezmiňuje (viz kapitola č. B.I.4. Charakter záměru a možnost
kumulace s jinými záměry). Vyhlášení naturového území v sousedství přitom tento záměr
neeliminuje.
Dokumentací na tento sousední záměr jsou navrženy dvě trasy přepravy kameniva,
přičemž, jak uvádí výše zmíněná Dokumentace, „Druhou trasu těžař upřednostňuje
především z důvodu eliminace zátěže obyvatel Zhořce“. Touto „druhou variantou“ je právě
trasa pře Hanov a Lestkov. Také závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí
k posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí č.j.: 520/134/06/ENV/, z dubna 2007
tuto trasu doporučuje („Preferovaná dopravní varianta: trasa 2.“). Souhlasné stanovisko je
uděleno na provoz po dobu 20ti let.
Dokumentace na výše uvedený sousední záměr byla schválena při vědomí toho, že
„Možnost kumulace s jinými záměry se nepředpokládá“ (viz str.13 Dokumentace na tento
sousední záměr). Vznikem kumulativních vlivů provozu záměru, který je hodnocen
předkládaným Posudkem, takovéto negativní kumulativní vlivy v obcích Hanov a Lestkov
bezpochyby nastanou, což uvádí v nesoulad souhlasné stanovisko na záměr „Stanovení
dobývacího prostoru Zhořec“ (OV3012), které s takovýmito kumulativními vlivy nepočítalo.
Pouze pro upřesnění, ke kumulaci těchto vlivů nebude docházet pouze v obcích Hanov a
Lestkov, ale ve všech dalších obcích na společném úseku přístupové trasy.
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Pro trasu č. 2 sousedního záměru „Stanovení dobývacího prostoru Zhořec“ byla
zpracována Akustická studie, která řeší i prostor Hanova resp. Lestkova. Dokumentace
hodnocená předkládaným Posudkem tuto akustickou studii nezohlednila.
Další, velmi rozlehlý, záměr obdobného charakteru se připravuje v přímém kontaktu
s posuzovaným záměrem (na k.ú. Hostíčkov). S posuzovaným záměrem tvoří jeden celek. Ani
tento záměr Dokumentace nezmiňuje a kumulativní vlivy neuvádí.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Hodnocení zpracovatele Posudku: Kapitola je zpracována adekvátním způsobem.
Popsány jsou dvě alternativní varianty rozsahu těžby, dvě alternativní varianty způsobu
úpravy suroviny a dvě alternativní varianty trasování odvozu suroviny.
Bez připomínek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Hodnocení zpracovatele Posudku: Kapitola podrobně popisuje technické řešení záměru.
Bez připomínek.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle par. 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Hodnocení zpracovatele Posudku: Zpracováno adekvátním způsobem. Některá
navazující rozhodnutí zřejmě chybí, kupř. rozhodnutí odboru životního prostředí, oddělení
ochrany lesa, Krajský úřad Plzeňského kraje, jakožto příslušného orgánu státní právy lesů
k vydání souhlasu dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Nejedná se o nedostatek podstatný.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměrem budou dotčeny PUPFL, přičemž s jedná jak o les hospodářský tak i les
ochranný. ZPF nebude záměrem dotčen.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Kapitole je zpracována adekvátním způsobem. Bez
připomínek.
B.II.2. Voda
V kapitole jsou prezentovány odhady spotřeby vody. Je konstatováno, že nebude třeba
místních odběrů vody pro pitné účely ani jako voda užitková. Potřeba technologické vody má
být kryta k naakumulovaných vod důlních či dešťových nebo odběry z Podhájského potoka.
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Je konstatováno, že tento odběr by činil 0,5 l/s po dobu menší než 1 hodina denně. Tento
odběr je charakterizován jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel posudku se neztotožňuje s tímto
hodnocením. Podhájský potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje jádrové území
resp. osu kvalitního biotopu (viz foto) a jakýkoliv zásah do něj bude znamenat znehodnocení
tohoto území. Čerpání vody z tohoto potoka resp. vybudování čerpacího zařízení vyvolá
významný antropogenní zásah do jeho toku. Pakliže zde začne být voda čerpána, bude velmi
obtížné uhlídat odběry na deklarované úrovni. Z podstaty věci navíc bude docházet k čerpání
vody v obdobích, kdy je největší sucho a tím i nedostatek vody v této drobné vodoteči.
Ostatní bez připomínek.

Obr. 1 a 2: Podhájský potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje jádrové
území resp. osu kvalitního biotopu. Tento potok se stane součástí dobývacího prostoru.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V kapitole je podrobně uvedena charakteristika ložiska živcové suroviny. Dále je
prezentována kvantifikace spotřeby pohonných hmot a je konstatováno, že nároky na spotřebu
elektrické energie či plynu jsou nulové. Případné čerpání důlní vody bude zabezpečeno
benzínovým čerpadlem.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je konstatováno, že automobilová doprava je jediným možným způsobem
odvozu natěženého kameniva. Jsou nastíněny možné výjezdy ze severní otvírky lomu (1. i 2.
etáže lomu) na silnici III/19828. Vjezd do jižní otvírky lomu bude třeba následně vybudovat.
Dále je konstatováno, že lokalita není z hlediska nákladní dopravy příliš vhodně umístěna.
Následně se pak v Dokumentaci uvádějí možné přístupové trasy resp. napojení na okolní
silniční síť. Některé z nich jsou vyloučeny jako nevhodné. Je diskutováno předběžné
stanovisko SÚS Plzeňského kraje (nebylo součástí vyjádření k Dokumentaci), týkající se
technického stavu jednotlivých přístupových tras, jehož závěrem je konstatování, že silnice
z hlediska stavebního stavu a dopravně technického stavu neodpovídají předpokládanému
využití. V Dokumentaci je toto akceptováno konstatováním, že v případě potřeby bude nutno
po dohodě s vlastníkem zajistit úpravy či opravy těchto komunikací, nicméně že z hlediska
posouzení vlivů na životní prostředí není dopravně technický a stavební stav komunikace
rozhodující.
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V kapitole je uvedeno, že Dokumentace ve svých výpočtech uvažuje využití nákladních
automobilů s průměrným vytížením (hmotnost nákladu) 31 t.
V Dokumentaci jsou uvedeny dopravní intenzity na silnici II/201, které pocházejí ze
sčítání dopravy ŘSD v roce 2010. Jelikož na silnicích III/19838 a III/20165 takovéto sčítání
neprobíhá, provedl zde zpracovatel Hlukové studie pro účely Dokumentace 3. a 10. listopadu
2015 sčítání vlastní.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Na rozdíl od Dokumentace se zpracovatel Posudku
domnívá, že v současné době neexistuje do prostoru realizace záměru adekvátní dopravní
napojení. Jak silnice III/19838, tak i III/20165 jsou místní komunikace, jejichž dopravní
řešení není dimenzováno na průjezd těžkých nákladních souprav s kamenivem … cca 15
těžkých nákladních souprav (resp. 30 jejich průjezdů) za den … 31 tun kameniva/nákladní
soupravu cestou z lomu, 200 dní v roce. Tyto údaje v sobě nezahrnují jízdy nákladních
automobilů, spojených s obsluhou kamenolomu. Obě komunikace se navíc již dnes nacházejí
ve špatním technickém stavu a uvažované zatížení velmi rychle tyto komunikace zničí.
Silnice III/20165 navíc vede přímo středem obce Hanov a následná komunikace II/201
středem obce Lestkov.
V obci Letkov neexistuje pro těžké nákladní soupravy s kamenivem adekvátní dopravní
napojení na silnici II/201, a to ani v jednom z uváděných směrů. Odbočení směrem k východu
bude znamenat (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát přednost automobilům
jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce), (4) přejet v centru obce
silnici II/201 a (5) pokračovat středem obce směrem k východu.
Přímé odbočení na křižovatce III/20165 s II/201 směrem k západu je dopravně (a
pravděpodobně i technicky) pro těžké nákladní soupravy s kamenivem zcela nereálné a stejně
tak i Dokumentací navrhovaný objezd kolem kostela v Lestkově … při tomto objezdu by
nákladní soupravy musely (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát přednost
automobilům jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce), (4) přejet
v centru obce silnici II/201, (5) po několika metrech znovu zpomalit a uhnout doprava za
kostel, (6) znovu zpomalit na další křižovatce za kostelem případně zde zastavit a znovu se
rozjet, po několika metrech znovu zastavit a dát přednost automobilům na II/201, (7) následně
se znovu rozjet, přetnout tuto komunikaci a zahnout doleva (8) pokračovat obcí směrem
k západu. To vše v centru obce.
V případě, že lom bude realizován po obou stranách silnice III/19838, bude tato
komunikace procházet středem lomu. Lze zde očekávat dopravní problémy, jelikož tato
komunikace není pro provoz těžkých nákladních automobilů (resp. výjezdy a příjezdy
z lomu), naloženích kamením adekvátní.
Na silnici III/20165 bylo v obcích Hanov a Lestkov provedeno v rámci autorizovaného
měření hluku také sčítání dopravy. Realizace záměru bude mít na této komunikaci na
průtazích oběma obcemi významný nárůst těžké nákladní automobilové dopravy v denní době
(viz následující tabulka). V noční době nebude kamenolom provozován.
V případě nákladní automobilové dopravy lze dle Dokumentace očekávat nárůst ve vši
250 až 300 % stávajícího stavu. Nárůst těžké nákladní automobilové dopravy bude ve
skutečnosti ještě výraznější, jelikož Dokumentace pod termín „těžké nákladní automobily“
zahrnuje i kategorie „autobus“ a „ostatní“, přičemž v současné době zde žádné nákladní
automobily typu těžkých nákladních souprav s kamenivem nejezdí. Z dopravního,
bezpečnostního i akustického hlediska se v těchto obcích bude jednat o zcela nový fenomén.
Především v zimní době lze očekávat, že těžká nákladní automobilová doprava bude
obcemi navíc projíždět za tmy, se všemi dopravními riziky s tím spojenými.
Přístupová trasa na většině míst neumožňuje vyminutí se dvou nákladních souprav ani
nákladní soupravy a osobního automobilu. Navíc vůbec není uvažována přítomnost chodců na
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silnici (silnice nemá chodník). Další nárůst dopravy pak hrozí otevřením dalších lomů
v sousedství.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Pro účely posouzení vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Kočová 2015), která je součástí Dokumentace. V Dokumentaci je zdroj znečištění ovzduší
vymezen vůči příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a je zde prezentována kvantifikace emisí
z plošného i liniového segmentu tohoto zdroje. Kvantifikace se týká (1) emisí TZL, PM10,
PM2.5 ze skrývky, (2) emisí ze spalování nafty v obslužných mechanismech - skrývka, (3)
emisí PM10 a PM2.5 z těžby a zpracování kamene, (4) emisí PM10 a PM2.5 ze skladování a
manipulace s kamenivem a výklizky, (5) emisí ze spalování nafty v obslužných
mechanismech, (6) emisí z volnoběhu nákladních automobilů, (7) emisí z parkování osobních
automobilů, (8) emisí TZL, PM10 a PM2.5 ze zvířeného prachu při pohybu nákladních
vozidel na lomové cestě a (8) emisí z liniového zdroje. Popsány je zde také zdroje, kde byly
získány emisní faktory pro výše popsanou emisní inventuru zdroje.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.III.2. Odpadní vody
Dokumentace konstatuje, že jediné splaškové vody budou vznikat v chemickém WC a
tato voda bude vyvážena mimo prostor lomu. V lomu nebudou vznikat ani žádné průmyslové
či technologické vody. Voda, využívaná ke skrápění a mlžení pro snížení prašnosti se buď
vypaří, zůstane v surovině či se zasákne. Důlní vody budou buď samospádem nebo
přečerpáváním svedeny do Podhájského potoka.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek, další viz hodnocení kapitoly č.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
B.III.3. Odpady
V kapitole je konstatováno, že žádný vytěžený materiál z lomu nebude vyvážen jako
odpad. Pouze bude vznikat velmi malá množství směsného komunálního odpadu. Zmíněny
jsou také odpady, které by případně vznikly při možné havárii.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.III.4. Ostatní
Hluk z dopravy
Dokumentace v tomto bodě popisuje způsob hodnocení hluku z vyvolané dopravy.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Vlivem realizace záměru bude obcí Hanov po silnici
III/20165 projíždět 30 těžkých nákladních souprav (15 jízd pro kamenivo + 15 jízd
s nákladem cca 31 t kameniva) za den po dobu 200 dní v roce. V této hodnotě přitom nejsou
zahrnuty průjezdy dalších nákladních automobilů, spojených s provozem lomu. Dle aktuálně
provedeného sčítání dopravy v rámci zpracování Dokumentace v současné době projíždí touto
obcí 2 těžké nákladní automobily a 4 autobusy. Je přitom skutečností, že v současné době obcí
neprojíždí žádné těžké nákladní automobily resp. nákladní soupravy, které by se mohly
rovnat uvažované dopravě z kamenolomu. Tvrzení Dokumentace, že „expediční nákladní
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automobily z lomu zde budou tvořit významný podíl celkové dopravy i způsobovat významný
podíl na akustickém ovlivnění“ je zavádějící. Jedná se přitom z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví o významnou skutečnost. Dle výše uvedených hodnot totiž v této
obci dojde k nárůstu těžké nákladní dopravy minimálně o 500 %. Silnice III/20165 skrz obec
Hanov (a část obce Lestkov) se v podstatě stane přístupovou komunikací do kamenolomu.
Ostatní bez připomínek.
Hluk z provozu lomu, z úpravy a z vnitroareálové dopravy
V kapitole jsou porovnány obě varianty (U1 a U2) nakládání s kamenivem uvnitř lomu a
jsou kvantifikovány zdroje hluku. Následně je zde odkaz na kapitolu, kde je hodnocen vliv
těchto zdrojů na akustickou situaci v okolí.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
Hluk z clonových odstřelů
Je zde popsán přístup hodnocení emisí hluku při odstřelech s odvoláním na výsledky
v Akustické studii, která je přílohou Dokumentace.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
Vibrace od clonových odstřelů
V kapitole je popsán vznik vibrací z odstřelů a je konstatováno, že clonové odstřely není
možné charakterizovat nějakým emisním parametrem vibrací. Účinek je možno zjistit pomocí
měření seismografem až v místě příjmu, tedy u budov. Vzhledem ke vzdálenosti více jak 1
km od budov v obci Hanov se nepředpokládá negativní účinek vibrací.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
Vibrace z dopravy
V kapitole je konstatováno riziko vlivů emisí vibrací projíždějícími automobily
s kamenivem na přilehlé budovy. Dále je zde uvedeno, že tyto vibrace nelze předem
modelovat a dají se zjistit až během jejich působení. Je zmíněn vliv kvality povrchu vozovky
na tyto vibrace a dále je zde odkaz na kapitolu, kde jsou tyto vibrace hodnoceny.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek, další hodnocení je prezentováno ve
vztahu ke kapitole Dokumentace D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a
biologické charakteristiky, Vibrace z dopravy.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Je konstatováno, že záměr nebudou provázet žádné významné emise radioaktivního či
elektromagnetického záření.
Hodnocení zpracovatele Posudku: Bez připomínek.
B.III.5. Doplňující údaje
V kapitole jsou s odvoláním na samostatnou studii (Klouda 2014), která je součástí
Dokumentace, stručně shrnuty vlivy na reliéf krajiny v důsledku odtěžení kameniva resp.
vytvořením terénní elevace, tvořené deponií nepoužitých hmot.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Je konstatováno, že do zájmového území nezasahuje žádný regionální či nadregionální
segment ÚSES. Okraj dobývacího prostoru na severu zasahuje do lokálního biocentra KP18,
vlastní plocha těžby ani plocha deponie sem ale nezasahuje. Údolím Podhájského potoka
mimo vlastní plochu těžby je veden lokální biokoridor.
Hodnocení zpracovatele posudku: Ze zákresu dobývacího prostoru do výřezu
z územního plánu obce Lestkov je zřejmé, že tento dobývací prostor do lokálního biokoridoru
(v ÚP je veden jako funkční) zasahuje. Vzhledem k povaze záměru je vysoce pravděpodobné,
že tento biokoridor bude záměrem významně ovlivněn (destrukce lesního porostu v okolí,
čerpání vody z potoka, odkanalizování důlních vod do potoka, splachy sedimentů z lomu).
Hranice dobývacího prostoru jde až na břeh tohoto potoka a hranice ložiska se nachází jen
několik metrů severně od něj. To samé platí také o prostoru lokálního biocentra KP18, jehož
funkčnost závisí také na kvalitě Podhájského potoka, který protéká jeho středem a kolem
kterého se zde vytvořila potoční niva. Záměrem je sem situován jeden z výjezdů z lomu.
C.1.2. Zvláště chráněná území
Je konstatováno, že do zájmového území ani jeho blízkého okolí nezasahuje žádné
maloplošné či velkoplošné zvláště chráněné území.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.3. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
Je konstatováno, že do zájmového území ani jeho blízkého okolí nezasahuje žádná
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.4. Přírodní parky
Je konstatováno, že zájmové území neleží v přírodním parku.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.5. Významné krajinné prvky, památné stromy
Kapitola uvádí, že ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/92 Sb. v platném znění
je les, pokrývající zájmové území, významným krajinným prvkem (ze zákona).
Dále je konstatováno, že nejbližším památným stromem je jeřáb muk v údolí Kosího
potoka a že tento strom nebude nijak dotčen.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Kapitola prezentuje stručnou historii kraje kolem zájmového území a na základě dat ze
Státního archeologického seznamu konstatuje, že se v zájmovém území ani v jeho blízkém
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okolí nenachází „území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů“ ani „území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebol byl prokázán zatím jen
nespolehlivě“.
Je konstatováno, že v obci se nacházejí čtyři památkově chráněné objekty zapsané na
seznam Národního památkového ústavu: kostel sv. Prokopa, socha sv. Antonína Paduánského
na návsi u školy, socha sv. Dominika na návsi a sýpka u domu č.p.84.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.7. Území hustě zalidněna
Je konstatováno, že okolí zájmového území není hustě zalidněné a je doloženo několik
údajů o počtech obyvatel.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Samostatně tato kapitola hodnotí ovzduší, akustickou situaci a ostatní. Ve všech
případech je konstatováno, že zájmové území nelze považovat za nadmíru zatížené.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.9. Staré ekologické zátěže
Je konstatováno, že v zájmovém území se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže či
kontaminované místo.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.1.10. Extrémní poměry v dotčeném území
Je konstatováno, že v zájmovém území se nevyskytují žádné extrémní poměry.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Pouze formální připomínka: V Dokumentaci je uveden název této kapitoly C.2. Stručná
charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny. Jedná se o název používaný v Oznámení, zpracovaném
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Správný název kapitoly, používaný
v Dokumentaci dle přílohy č. 4 tohoto zákona má být C.2. Charakteristika současného stavu
životního prostředí v dotčeném území.
C.2.1. Ovzduší a klima
Kapitola vymezuje zájmové území vůči mapě klimatických oblastí ČR (Quitt 1971) a
dále charakterizuje kvalitu ovzduší zájmového území dle hodnot pětiletých průměrných
koncentrací (ČHMÚ) jako velmi dobrou.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.2. Voda
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Kapitola uvádí základní hydrologické a hydrogeologické údaje ze zájmového území a
konstatuje, že jímací vrty pro zásobování Hanova se nacházejí ve vzdálenosti více jak 700 m,
zcela mimo vliv budoucí těžby (viz hydrogeologické posouzení, které je součástí
Dokumentace).
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.3. Půda
Kapitola charakterizuje půdní typy zájmového území podle taxonomického
klasifikačního systému půd a dále na základě provedeného geologického průzkumu
kvantifikuje mocnost humusové vrstvy.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.4. Geofaktory území
Kapitola vymezuje zájmové území vůči geomorfologickým kategoriím a dále poskytuje
podrobnou informaci o (1) geologické charakteristice širšího okolí, (2) geologické
charakteristice vlastního ložiska, (3) strukturních poměrech, (4) ložiskových poměrech a (5)
radonovém riziku.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.5. Flóra a fauna
Kapitola vymezuje zájmové území vůči biogeografickým a fytogeografickým jednotkám
a specifikuje potenciální přirozenou vegetaci, charakteristickou pro zájmové území.
Charakterizována je zde také flora a fauna daného bioregionu. Následně jsou pak souhrnným
způsobem prezentovány výsledky
vlastního
botanického
a
zoologického
průzkumu
s odvolávkou
na
kompletní
zprávu,
která
je
přílohou
Dokumentace.
Během výzkumu nebyla
zjištěna žádná přirozená ani
přírodnímu
stavu
blízká
společenstva a proto nebylo
realizováno
fytocenologické
snímkování. Během průzkumu
byla zjištěna přítomnost 129
rostlinných druhů. Jejich seznam
je
uveden
v
biologickém
Obr. 3: Ochranný les ve svahu nad Podhájským
posouzení (Véle 2014 viz příloha
potokem
Dokumentace).
Žádný
z
nalezených druhů nepatřil mezi
zvláště chráněné. Pět z nalezených druhů je uvedeno na Červeném seznamu ohrožených
rostlin ČR. Konkrétně se jedná o rožec hajní, kruštík širolistý, bělolist rolní, mochnu
stříbrnou, hruštičku okrouhlolistou a rukev rakouskou.
Součástí výše uvedeného biologické posouzení byl i zoologický průzkum. Průzkum byl
zaměřen na celou plochu navrhovaného dobývacího prostoru a blízké okolí. Terénní průzkum
probíhal od dubna do října 2014. Průzkum byl zaměřen jak na bezobratlé (s důrazem na

14

Posudek - DP Hanov u Lestkova

zvláště chráněné a vzácné druhy; využita metodika klasifikace kvality biotopů dle indikačních
druhů střevlíků … Hůrka et al. 1996), tak i obratlovce.
Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí,
vizuálně, akusticky a pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy
ptáků. Přítomnost v širším okolí byla hodnocena na základě literárních údajů. Průzkum
potvrdil výskyt 31 druhů obratlovců: dva zástupce třídy obojživelníků, dva zástupce plazů, 20
druhů ptáků a 7 druhů savců. Seznam nalezených druhů obratlovců je v Dokumentaci
prezentován tabelární formou. Pět nalezených druhů obratlovců (ropucha obecná, slepýš
křehký, ještěrka obecná, krkavec velký, veverka obecná) je uvedeno na seznamu zvláště
chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Z nalezených bezobratlých živočichů byly čtyři druhy zvláště chráněné. Jedná se o
batolce rodu Apatura, čmeláky rodu Bombus, mravence rodu Formica a svižníky rodu
Cicindela.
Hodnocení zpracovatele posudku: Jedná se o standardní biologický průzkum pro účely
hodnocení vlivů daného typu záměru na životní prostředí. Jen pro doplnění, zpracovatel
Posudku zde během orientační návštěvy nalezl ještě zmiji obecnou, ještěrku živorodou a larvy
mloka skvrnitého (v Podhájském potoce). Vzhledem k došlým připomínkám místních občanů
lze v území jakož i v Podhájském potoce očekávat další zvláště chráněné rostlinné a živočišné
druhy.
Ostatní bez připomínek.
C.2.6. Ekosystémy
Kapitola na podkladě Metodiky mapování biotopů dle AOPK charakterizuje biotopy,
nacházející se uvnitř zájmového území a dále uvádí porostní charakteristiku zdejšího lesa vč.
jeho typologie (lesní typy). Vše je zakresleno do ortomapy a mapy lesních typů. Prezentována
je také porostní mapa a dále ortomapa se zákresem porostních skupin I. věkové kategorie (tj.
plochy nově zalesněné). Podrobné informace jsou uvedeny ve studii „Hodnocení vlivů na
porosty na PUPFL“, která je přílohou Dokumentace.
Je konstatováno, že v porostní skupině 370A16 (= strmý svah mezi silnicí a Podhájským
potokem) se nachází les ochranný a dále je uvedena jeho porostní charakteristika. Je
konstatováno, že ochranný les zde chrání sám sebe. Je konstatováno, že odtěžením lesa,
odebráním skeletu a nivelizací terénu pomíjí po ukončení odnětí důvod ochrany z pohledu
lesnického – předpokladem je naplnění kvalitního plánu sanace a rekultivace. Je konstatována
přítomnost nelesního biotopu v prostoru, kde dříve byla provedena skrývka bez započetí
samotné těžby. Tento biotop je charakterizován jako X12 – Nálety pionýrských dřevin.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Posudku se neztotožňuje s názorem, že
ochranný les zde chrání sám sebe a že vlivem jeho vykácení a provozování lomu po dobu cca
20ti let pomíjí jeho ochranná funkce. Smyslem vymezení tohoto porostu jako lesa ochranného
je zamezení eroze na prudkém svahu nad Podhájským potokem. V případě jeho odstranění
dojde na prudkém svahu k rozvoji intenzivní eroze takto obnažené půdy, jejíž splachy spolu
se splachy z lomu budou po dobu 20ti let odnášeny do Podhájského potoka. Pakliže nebude
po ukončení těžby adekvátním způsobem provedena rekultivace nezatopených partií lomu,
budou tyto procesy pokračovat dále.
Druhotný nelesní biotop (viz níže prezentované snímky) v místě dříve provedené
skrývky je třeba z hlediska bioty považovat za kvalitní enklávu xerotermních stanovišť uvnitř
jinak lesní a zemědělské krajiny (viz přehled nalezených zvláště chráněných živočišných
druhů). Jedná se nicméně o dočasnou záležitost a bez následné péče (která je zde
nepravděpodobná) většina prostoru zaroste opět lesem.
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Za hodnotný biotop je třeba považovat Podhájský potok, na který je vázána řada
živočišných druhů (některé z nich o zvláště chráněné) a který tvoří migrační koridor lesem.
Jedná se zároveň o nejvýznamnější přítok potoka Hadovka, který je vyhlášen jako EVL.

Obr. 4 – 6: Nelesní biotop v místě dříve provedené skrývky
C.2.7. Krajina
Pro posouzení vlivu těžby na krajinný ráz bylo zpracováno vyhodnocení míry vlivu
záměru a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu (viz příloha Dokumentace). V
rámci dotčeného krajinného prostoru byly definovány přírodní, kulturně-historická a estetická
charakteristika území a jejich znaky. Je konstatováno, že žádný z identifikovaných znaků
přírodní charakteristiky krajinného rázu nedosahuje cennosti, kterou by bylo možné
klasifikovat jako jedinečnou. Dochovaná urbanistická struktura obce Hanov s typickými
objekty dokládajícími hospodářský charakter sídla reprezentuje znak význačné cennosti
kulturně-historické charakteristiky. Vzdálené dominanty Ovčího vrchu či Krasíkova
představují znaky jedinečné cennosti vizuální charakteristiky krajinného rázu.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
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C.2.8. Obyvatelstvo
Kapitola uvádí počty obyvatel Hanova a Lestkova.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.9. Hmotný majetek
Je konstatováno, že v ploše navrhovaného dobývacího prostoru se kromě vlastních
pozemků nenachází žádný hmotný majetek. Za potenciálně dotčený majetek je uvedena
obytná zástavba podél přístupové trasy.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.2.10. Kulturní památky
Kapitola vyjmenovává nemovité kulturní památky v okolí.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území je provedeno pomocí
koeficientu ekologické stability. Je konstatováno, že toto hodnocení poskytuje obecnou
představu o stabilitě resp. labilitě větších územních celků. Výsledkem je konstatování, že v
katastrálním území Hanov u Lestkova výrazně převažuje podíl stabilních ploch nad plochami
labilními a koeficient v celorepublikovém rámci vykazuje vysokou hodnotu.
Jelikož hodnocení pomocí koeficientu ekologické stability nezohledňuje některé složky
životního prostředí jako např. kvalitu ovzduší, akustickou situaci, kvalitu vody atd., odvolává
se kapitola na jednotlivé složkové kapitoly v bodě „C“ Dokumentace a konstatuje, že kvalita
životního prostředí v zájmovém území odpovídá poloze ve venkovské oblasti na periferii
jednoho z nejméně znečištěných krajů v ČR. Území jako celek je zatížené lidskou činností na
únosnou míru.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek. Zájmové území je situováno do
velmi kvalitní krajiny s harmonickým prolínáním segmentů přírodních a antropogenních.
Oblast je zcela bez industriálních vlivů a není ani ovlivněna zemědělským hospodařením na
rozlehlých lánech či rozvojem suburbánních satelitů nebo rekreačních osad. Je zřejmé, že i
tyto „přírodní“ segmenty jsou zde dílem lidí (nejedná se o „divokou přírodu“). Nicméně
zřejmě především díky velmi slabému osídlení se zde vytvořilo (resp. zachovalo) území,
jehož jednou z hlavních charakteristik je vysoká kvalita podmínek pro život lidí. Rekreační
potenciál tohoto území je vysoký. Zdejším obyvatelům tento prostor neposkytuje příliš
možností k velkému výdělku, zato jim ale dlouhodobě nabízí velmi kvalitní podmínky pro
klidný život. Jakýkoliv zásah do této dominantní charakteristiky je třeba vnímat
negativně.
D. 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
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V kapitole jsou hodnoceny vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a
zdraví obyvatel, a to pomocí stupnice: pozitivní – nulový – nevýznamný – negativní –
významně negativní. Při hodnocení významnosti byly uváženy následující atributy vlivů: (1)
směr (příznivý – neutrální – nepříznivý), (2) velikost (nízká – střední – vysoká), (3) vratnost
(vratné – nevratné), (4) trvání (krátkodobé – dlouhodobé – trvalé), (5) frekvence (jednorázové
– opakující se – sporadické), (6) rozsah (lokální – regionální – národní – mezinárodní –
přeshraniční), (7) pravděpodobnost vzniku (v intervalu 0 – 1 dle pravděpodobnosti)
Tam kde to bylo účelné, bylo hodnocení vlivů rozděleno na fázi při těžbě a fázi po
rekultivaci. Součástí hodnocení vlivů je i možnost ochrany před nimi, tj. návrh opatření pro
předcházení, zmenšování či eliminaci vlivů. Opatření jsou komentována. Při zvážení všech
výše uvedených faktorů, včetně navržených eliminačních opatření, bylo v každé kapitole
provedeno souhrnné hodnocení významnosti daného vliv, a to takto: (1) příznivý, (2) nulový,
(3) nevýznamný, (4) nepříznivý, (5) významně nepříznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek.
D.I.1. 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
S odvoláním na samostatnou studii (Růžičková 2016) je konstatováno, že zdravotní
vlivy na obyvatelstvo budou nevýznamné.
Sociálně ekonomické vlivy hodnotí Dokumentace jako dlouhodobé a příznivé.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti jsou hodnoceny jako nepříznivé.
Vlivy na rekreační využití území jsou hodnoceny jako nevýznamné.
Hodnocení zpracovatele posudku:
Zpracovatel Posudku se neztotožňuje s textem kapitoly hodnotící vlivy na dopravní
obslužnost. Je skutečností, že v současné době neexistuje pro prostoru kamenolomu žádná
adekvátní přístupová komunikace. Vysvětlení tohoto tvrzení viz hodnocení kapitol „B.II.4.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“ a „B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s
jinými záměry„ a vypořádání připomínek od občanů.
Zpracovatel Posudku se neztotožňuje s textem kapitoly hodnotící sociálně ekonomické
vlivy. Vysvětlení viz hodnocení kapitoly „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky„
a vypořádání připomínek od občanů. Lze očekávat (1) snížení cen místních nemovitostí, (2)
poničení přístupových komunikací, (3) narušení turistického ruchu a (4) odchod obyvatel
z přilehlých obcí.
Vlivy záměru na faktory pohody Dokumentace nehodnotí vůbec. Jedná se přitom o
jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů záměru, jak je mimo jiné patrné z došlých
připomínek místních občanů. Tyto negativní vlivy budou přitom působit i v dalších
obydlených lokalitách podél přístupové trasy (viz negativní stanoviska měst Stříbro,
Horčovský Týn, Kladruby či obce Velký Malahov).
Zpracovatel Posudku se neztotožňuje s hodnocením vlivů na rekreační využití území.
V současné době se jedná o rekreačně velmi kvalitní oblast a vznik kamenolomu o ploše
42.000 až 49.000 m2 (plocha navrhovaného dobývacího prostoru 104.180 m2) uprostřed této
krajiny, jakož i doprava těžkých nákladních souprav po okolních komunikacích bude mít
významný dopad na rekreační atraktivitu této oblasti. S ohledem na přípravu dalších
obdobných záměrů v okolí lze očekávat, že tyto tlaky na zdejší krajiny dále porostou. Pouze
pro upřesnění, další dobývací prostor se připravuje v přímém kontaktu se záměrem … tvoří
jeden celek.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro posouzení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie
(Kočová 2015), která je přílohou Dokumentace. Rozptylová studie byla zpracována modelem
SYMOS 97. V rozptylové studii byly uvažovány tyto varianty: (1) Nulová varianta: tj.
nedojde ke stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti způsobem, jak je
popisováno ve variantě projektové a těžba na lokalitě nebude zahájena. Pro stanovení
imisních koncentrací v rámci nulové varianty byla použita stávající úroveň znečištění v
předmětné lokalitě (dle ČHMÚ). (2) Projektová varianta: popisuje stav, kdy dojde k realizaci
záměru. Bude zahájena těžba živcové suroviny s dále popsaným průběhem realizace a
technologickým řešením. V rámci této varianty byly hodnoceny dvě alternativní podvarianty
dle způsobu úpravy suroviny: U1 - surovina bude odvážena přímo z rozvalu a nebude nijak
upravována a U2 - úprava pomocí mobilní linky v lomu a následná expedice upravené
suroviny.
Hodnoceny byly tyto škodliviny:
- oxid dusičitý – NO2
- benzo(a)pyren – BaP
- suspendované částice frakce PM10
- suspendované částice frakce PM2,5
V rozptylové studii jsou tabulárně i graficky uvedeny výsledky výpočtů pro samostatné
referenční body i pro celou výpočtovou síť. Dále je uvedeno slovní hodnocení pro jednotlivé
škodliviny. V Dokumentaci jsou také prezentována opatření pro eliminaci a kompenzaci
potenciálních negativních vlivů na kvalitu ovzduší.
Souhrnně je konstatováno, že realizace záměru nezhorší stávající imisní zatížení
lokality. Imisní příspěvky záměru se nebudou podílet významně na celkové imisní situaci u
nejbližší obytné zástavby a nezpůsobí překračování platných imisních limitů. Vliv na kvalitu
ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný. Také vlivy na
mokroklima jsou hodnoceny jako nevýznamné.
Hodnocení zpracovatele posudku: Se způsobem posouzení vlivů záměru a výsledným
hodnocením lze souhlasit. Bez připomínek
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pomocí Akustické studie byly hodnoceny vlivy hluku z dopravy na veřejných
komunikacích a vlivy hluku z odstřelů, provozu lomu, z úpravy a z dopravy na
vnitroareálových komunikacích. Jako podklad pro Akustickou studii bylo provedeno měření
hluku a sčítání dopravy.
Výsledkem Akustické studie je konstatování, že vliv hluku z dopravy je hodnocen jako
nepříznivý a vliv hluku z odstřelů a provozu lomu je hodnocen jako nevýznamný.
Dále byly posouzeny vlivy vibrací z odstřelů a z dopravy. Vzhledem k tomu, že
posouzení vlivů vibrací z odstřelů je zatíženo nejistotou, je jako podmínka realizace záměru
navrženo provedení monitoringu účinků vibrací u vybraného domu v Hanově při realizaci
prvních odstřelů v DP. Vliv vibrací z dopravy jsou hodnoceny jako nevýznamné.
Hodnocení zpracovatele posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s konstatováním, že vlivy hluku ze zdrojů uvnitř
lomu, jakož i odstřelů nebudou ve vztahu k obytné zástavbě významné. Jako značně
pravděpodobné se jeví, že významný nebude ani vliv vibrací působených odstřely.
Zpracovatel Posudku naopak nesouhlasí s hodnocením vlivů dopravy. Vliv dopravy na
akustickou situaci považuje za významně nepříznivý. Negativní vlivy vibrací projíždějícími
těžkými nákladními soupravami s kamenivem v těsné blízkosti rodinných domů (= staré
kamenné domy) lze obtížně kvantifikovat. Vzhledem k (1) vysoké intenzitě dopravy, (2)
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vysoké tonáži, (3) blízkosti domů a (4) stáří a stavebnímu materiálu těchto domů, lze očekávat
narušení jejich statiky resp. poškozování stěn.
V současné době obcí Hanov a přilehlou částí obce Lestkov projíždí dle sčítání dopravy
provedeného v rámci zpracování Dokumentace 2 těžké nákladní automobily a 4 autobusy za
24 hod. Záměrem vyvolaná doprava bude činit 30 průjezdů těžkých nákladních souprav (15
jízd pro kamenivo + 15 jízd s nákladem cca 31 t kameniva) za pracovní den, 200 dní v roce po
dobu cca 20ti let. Tyto údaje v sobě přitom nezahrnují jízdy nákladních automobilů,
spojených s obsluhou kamenolomu, které akustická studie nezohledňuje Zatížení hlukem
bude tudíž ještě vyšší. Oproti existujícímu stavu tak lze očekávat nárůst těžké nákladní
dopravy v obci Hanov a v části obce Lestkov o více jak 500 % s odpovídajícím nárůstem
akustické zátěže. Těžké nákladní soupravy zde nejezdí žádné. Z dopravního, bezpečnostního i
akustického hlediska se v těchto obcích bude jednat o nový fenomén. V okolí jsou
připravovány další obdobné záměry (kamenolomy) výrazně větším kapacit. Kumulativní
vlivy těchto záměrů Akustická studie také nezahrnuje.
Dle názoru zpracovatele Posudku se jako nevhodné jeví rozlišovat při hodnocení vlivů
hluku pozemky podle toho, zda jsou zde „stavby pro rodinnou rekreaci“ nebo „objekty
k bydlení či rodinné domy“. V Hanově i Lestkově se jedná o domy, ve kterých lidé žijí buď
po celý rok nebo po jeho část. Tito lidé budou hlukem z výše uvedeného enormního nárůstu
dopravy obtěžování stejnou měrou bez ohledu na to, jakým způsobem je jejich nemovitost
vedena v katastru nemovitostí. Pakliže se podél přístupové trasy nacházejí dle územního plánu
(1) plochy bydlení, (2) plochy smíšené obytné, či (3) plochy rekreace – individuální, měla být
vůči všem těmto plochám Akustická studie vymezena. Ve všech těchto případech se jedná o
plochy, kde do doby zahájení záměru mohou vzniknout chráněné venkovní prostory resp.
chráněné venkovní prostory staveb. Případně zde již tyto prostory vznikly.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podrobný popis hydrogeologických charakteristik zájmového území je prezentován
v hydrogeologickém posudku (Koroš 2015), který je součástí Dokumentace.
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Změna kvality povrchových a podzemních vod – kapitula diskutuje možné vlivy
úniků ropných látek. Vliv na jakost vod by měla být v případě potřeby vypouštění důlních vod
dokumentována jejich průběžným vzorkováním. Je navržen režim vzorkování.
Vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je hodnocen jako nevýznamný.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod – je konstatováno, že
generelní směr proudění podzemní vody je podle těchto údajů k východu až východo-jihovýchodu. Vzhledem k omezenému infiltračnímu území, příslušnému k navrženému
dobývacímu prostoru a pravděpodobně nízké puklinové propustnosti hornin se
nepředpokládají výrazné přítoky podzemní vody do těžebny. Je konstatováno, že současná
úroveň hladiny podzemní vody bude při těžbě snížená cca o 10 - 20 m. To vyvolá změny do
vzdálenosti max. vyšších desítek metrů od okraje lomu. Ovlivnění režimu proudění
podzemních vod nevyvolá změny, které by bylo možné evidovat v širším okolí. Změna
režimu podzemního odtoku neohrozí žádné jímací objekty v okolí.
Dokumentace konstatuje, že ochranné pásmo vodného zdroje pitné vody pro Hanov
(více než 700 od hranice navrhovaného DP severovýchodním směrem) leží zcela mimo
infiltrační území příslušné k lomu, vzdálenost mezi nimi je cca 230 m.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě – je konstatováno, že těžba nezasáhne
žádný útvar povrchové vody. Srážkové vody spadlé v ploše lomu se po zahloubení lomu
budou hromadit v lomu a stanou se součástí důlních vod. Konečným recipientem důlních vod
bude Podhájský potok. Vzhledem k relativně nízkým očekávaným přítokům do lomu nedojde
k žádné změně ve vodním režimu Podhájského potoka. V případě jižní otvírky bude umožněn
gravitační odtok vody i po ukončení těžby, proto se zde nepočítá se vznikem trvalé vodní
plochy. Vznik vodní plochy v krajině, která je na jezera a rybníky poměrně chudá lze hodnotit
pozitivně. Celkově je vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě hodnocen v období těžby
jako nevýznamný, po vzniku vodní plochy jako příznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Posudku se neztotožňuje
s konstatováním, že nedojde k žádné změně ve vodním režimu Podhájského potoka. Tento
potok bude recipientem všech dešťových vod (vč. sedimentů), odtékajících z prostoru otvírky
resp. těžby. Vykácením ochranného lesa dále dojde k uvolnění procesů eroze, přičemž
všechny tyto sedimenty budou dlouhodobě končit v Podhájském potoce. Potok bude také
jednak recipientem důlních vod a zároveň z něj budou realizovány odběry vody pro provoz
lomu (lze očekávat, že převážně v nejsušších obdobích, kdy naopak potok vodu potřebuje).
Dobývací prostor se v případě obou variant (jižní i severní) přiblíží až do těsné blízkosti
tohoto potoka, přičemž samotná těžba v jižní variantě zasahuje až do blízkosti jeho břehu
(viz. obrázek č. 6 v Dokumentaci) a v severní variantě je plánován výjezd z lomu do jeho nivy
(viz. obrázek č. 7 v Dokumentaci). Důsledkem výše uvedených skutečností bude degradace
toku a jeho břehových porostů v profilech přiléhajících k lomu a dlouhodobé zanášení koryta
sedimenty v profilech pod lomem. Dále lze očekávat rozkolísání průtoků vody, a to právě
v nejméně příznivých ročních obdobích … čerpání vody z toku v obdobích sucha a naopak
intenzivní dotaci toku v době dlouhotrvajících dešťů. Vybudování čerpacího zařízení zasáhne
přímo to toku. Podhájský potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje jádrové území
resp. osu kvalitního biotopu a jakýkoliv zásah do něj bude znamenat znehodnocení tohoto
území. Viz též hodnocení kapitoly Dokumentace č. B.II.2. Voda.
Ostatní bez připomínek
D.I.5. Vlivy na půdu
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), tento vliv je nulový.
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Zábor PUPFL bude činit 74.797 m2. Vliv spojený se záborem PUPFL je hodnocen jako
nepříznivý.
Vliv záměru na čistotu půd je hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Těžba suroviny v DP Hanov u Lestkova bude mít vliv na horninové prostředí i na
nerostné zdroje (ložisko živcové suroviny), což vyplývá z povahy těžební činnosti, jejímž
smyslem je vydobytí zdroje surovin. Těžba stavebního kamene nebude mít vliv na žádný jiný
nerostný zdroj než na zásoby suroviny vyhodnocené na ložisku Hanov u Lestkova. Vliv je z
hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnocen na základě botanického a
zoologického průzkumu, který na lokalitě proběhl ve vegetační sezóně roku 2014 (viz příloha
Dokumentace).
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin
Je konstatováno, že žádný z nalezených druhů rostlin nepatří mezi zvláště chráněné. Šest
z nalezených druhů je uvedeno na Červeném seznamu ohrožených rostlin ČR. U každého
z těchto druhů je mimo jiné uveden rozsah ohrožení záměrem. Souhrnně je konstatováno, že
vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin je nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: S ohledem na připomínku Bc. Radka Pokorného lze
očekávat, že v prostoru těžby se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin.
Vliv na vzácné a chráněné druhy živočichů
Je konstatováno, že během průzkumu bylo nalezeno devět druhů zvláště chráněných
živočichů, přičemž jejich přehled je uveden v tabulce. U každého druhu je uvedena stručná
charakteristika jeho přítomnosti v území a je prezentováno hodnocení vlivu na daný druh. Je
konstatováno, že ponechání území přirozené sukcesi povede v době cca 15 až 20 let po
ukončení těžby k nárůstu druhové diverzity. Biologickou rekultivaci území lze proto z
pohledu ochrany přírody jednoznačně doporučit. Souhrnem je konstatováno, že vliv záměru
ve fázi těžby je hodnocen jako nepříznivý, zatímco ve fázi po sanaci a rekultivaci jako
příznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku: V zájmovém území se vyskytují i další zvláště
chráněné druhy terestrických živočichů, které Dokumentace nezmiňuje (viz hodnocení
kapitoly č. C.2.5. Flóra a fauna). Je nicméně skutečností, že většina zjištěných resp.
nezjištěných živočišných druhů (především těch terestrických) je zde vázána na určité
sukcesní stadium vývoje zdejších biotopů, které v území vznikly lidskou činností (smýcením
lesa a odstraněním půdního krytu). Bez adekvátního managementu (který je nyní
nepravděpodobný) tyto biotopy zaniknou a s nimi i přítomnost většiny nyní zde žijících
živočišných druhů. Důsledky budou tudíž u většiny druhů podobné, jako v případě realizace
záměru, změny budou ale pomalejší.
Poznámky zpracovatel Posudku k hodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů:
(1) ropucha obecná – lze očekávat, že prostor navrženého dobývací prostoru slouží
tomuto druhu obojživelníka jako terestrický biotop a exploatací území dojde
k pozabíjení zde žijících jedinců. Vzhledem k hojnosti druhu a velkému množství
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

alternativních biotopů v okolí se nicméně nebude jednat o vliv významný. Nebude
poškozen žádný klíčový akvatický biotop. Vznikající vodní těleso uvnitř lomu může
za provozu představovat pro tento druh biologickou past. Do jisté míry je možný
záchranný transfer.
slepýš křehký – v důsledku exploatace území dojde k pozabíjení zde žijících jedinců.
Opět ale platí, že se jedná o velmi hojný druh, který všude v okolí nachází dostatek
alternativních stanovišť. Do jisté míry je možný záchranný transfer.
ještěrka obecná – dtto slepýš křehký
ještěrka živorodá – nepříliš hojný ale ani výrazně vzácný druh, který v okolí nachází
alternativní stanoviště. V důsledku exploatace území dojde k pozabíjení zde žijících
jedinců. Záchranný transfer je možný.
zmije obecná – v důsledku exploatace území dojde k pozabíjení zde žijících jedinců.
Opět se jedná o hojný druh (ne tak jako předchozí dva), který v okolí nachází
alternativní stanoviště. Záchranný transfer je možný.
mlok skvrnitý – jedná se o druh místy velmi hojný, na mnoha místech území ČR ale
zcela chybějící. Pro jeho přítomnost / nepřítomnost v území je rozhodující typ a
kvalita drobných vodotečí a břehového porostu. Je citlivý na jakékoliv znečištění
reprodukčního biotopu (= většinou potoka), a to včetně zanášení sedimenty či změn
průtoku vody (velký průtok spláchne larvy, malý průtok sníží prokysličení a způsobí
zanesení dna sedimenty). Nevyskytuje se na osluněných místech bez zástinu vzrostlé
vegetace („lesa“). Jedná se o druh, který v území není vázán na druhotné biotopy
uvnitř prostoru stávající skrývky a tudíž u něj neplatí, že vlivem samovolné sukcese
dojde k vymizení druhu z území. Vlivem těžební exploatace území budou pozabíjení
dospělí jedinci a dojde k degradaci reprodukčního biotopu (Podhájský potok)
v zájmovém území a v určité části toku pod ním. Záchranný transfer dospělých
jedinců je do jisté míry možný (vychytávání v při deštích), bude nicméně vyžadovat
dlouhodobé úsilí.

Likvidace a poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Na pozemku p.č. 1360/2 se nachází nelesní pozemek. Na tomto pozemku se ve skrytých
avšak dosud netěžených plochách nachází dřeviny druhů smrk ztepilý, borovice lesní, bříza
bělokorá a vrba popelavá. Tyto dřeviny budou před těžbou odstraněny. Souhrnně se jedná o
náletové dřeviny nízké kvality. Vliv na porosty dřevin rostoucích mimo les hodnocen jako
nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
Likvidace, poškození lesních porostů
Vlastní zásah do lesních porostů dle variant bude činit 54 400 m2 (varianta T1) resp. 62
400 m2 (varianta T2). Ve variantě T1 bude dotčen pouze hospodářský les, ve variantě T2 i cca
950 m2 lesa ochranného (les na nepříznivých stanovištích). S obnovou lesních pozemků se
počítá v rámci sanace a rekultivace pouze v plochách obou deponií, tedy na ploše cca 11 000
m2. V Dokumentaci jsou diskutovány možné negativní vlivy na okolní lesní porosty
smýceným stromů v prostoru těžby resp. vlivy odtěžení lesa ochranného.
Vliv na lesní porosty je vzhledem k ploše záboru hodnocen Dokumentací jako
nepříznivý, jednorázový, trvalý, pouze v ploše deponií vratný. Z hlediska celkové
významnosti se jedná o vliv nepříznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku: Komentář k vlivům na ochranný les viz hodnocení
v kapitole č. C.2.6. Ekosystémy. Ostatní bez připomínek
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
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Je konstatováno, že záměr ve většině své rozlohy zasahuje do plochy významného
krajinného prvku. Jedná se o VKP tzv. ze zákona – lesní porost. Vzhledem k tomu, že dojde k
záboru 6,3 ha plochy VKP (ve variantě T1 5,5 ha) pro těžbu, deponie a komunikace, je vliv z
hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý, a to v obou variantách těžby.
Je konstatováno, že se záměrem okrajově dotýká prvků ÚSES. Záměrem těžby nebude
funkce ÚSES narušena. Vliv na ÚSES je hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel posudku se neztotožňuje s hodnocením
vlivů záměru na ÚSES. Aktivity spojené s těžbou v lomu budou mít významně negativní vliv
na dva funkční segmenty ÚSES (viz hodnocení kapitol č. C.1.1. Územní systém ekologické
stability krajiny, D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody, B.II.2. Voda), přičemž
minimálně jeden z nich bude dlouhodobě degradován (jeho funkčnost v daném úseku
zanikne).
Oba segmenty jsou v území vymezeny platným územním plánem obce Lestkov a jejich
přítomnost je tudíž ze zákona nezbytné respektovat. Jakýkoliv zásah do nich je možné řešit
pouze změnou územního plánu.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H Dokumentace je zařazeno stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to
stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP ze dne 15.12.2014 pod č.j. ŽP/12021/14,
v němž je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti. Vliv je hodnocen jako nulový.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
Vliv na ekosystémy a biotopy
Je konstatováno, že vzhledem k tomu, že plocha záměru leží z větší části v lesním
prorostu je tento vliv již hodnocen v kapitole věnující se vlivu na lesní porosty. Celkem bude
přímo odstraněno cca 6,3 ha lesního ekosystému. V rámci plochy lesa se nachází převážně
biotopy antropogenní … X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, v menší
míře také L2.2B, L7.1, L8.1, X6, X7 a X12 (viz Katalog biotopů ČR, AOPK). Vliv na
biotopy je v období těžby hodnocen jako nevýznamný, dlouhodobý, potenciálně vratný, po
sanaci a rekultivaci jako příznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku: Hodnocení je totožné s hodnocením prezentovaným
v kapitolách č. C.2.6. Ekosystémy, D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody, D.I.7. Vlivy na
faunu, flóru a ekosystémy)
D.I.8. Vlivy na krajinu
V rámci studie jsou podrobně vyhodnoceny vlivy na jednotlivé znaky a hodnoty
samostatně pro přírodní charakteristiku území, kulturní a historickou charakteristiku území a
estetické hodnoty, prostorové vztahy a harmonické měřítko. Vliv je samostatně hodnocen pro
fázi těžby i fázi po ukončení těžby a to vždy pro variantu T1 a T2 samostatně. Podkladem pro
toto hodnocení byl samostatná studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Klouda 2015),
která je přílohou Dokumentace. Z posouzení vyplývá, že hornická činnost navrhovaném DP
Hanov u Lestkova bude mít vliv na přírodní charakteristiku území, ani v jedné z projektových
variant se však nebude jednat o zásah, který by byl z hlediska ochrany krajinného rázu
nepřijatelný.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu
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nebude mít ve fázi realizace záměru i po jeho ukončení zásadně nepříznivý charakter. Změny
vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustným způsobem současnou kvalitu území v
dotčeném krajinném prostoru. Vlivy je hodnoceny jako nevýznamné.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Je konstatováno, že vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci žádných budov či
narušení žádných kulturních památek a archeologický nález není v dané lokalitě příliš
pravděpodobný. Dále Dokumentace uvádí, že záměr může mít svým charakterem potenciální
negativní vliv na budovy prostřednictvím vibrací při clonových odstřelech, eventuelně i při
dopravě. Tento vliv je vyhodnocen v příslušné kapitole Dokumentace jako nevýznamný a jsou
přijata příslušná opatření k jeho minimalizaci. Ve své celkové významnosti je vliv na hmotný
majetek a kulturní památky hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Posudku se neztotožňuje se závěrem, že
vliv projíždějících těžkých nákladních souprav s nákladem 31 t kameniva (15 průjezdů
naložených souprav + 15 průjezdů prázdných souprav) středem dvou obcí za pracovní den
nebude mít žádný vliv na hmotný majetek obyvatel těchto obcí. Nákladní soupravy naložené
kamenivem zde budou projíždět po velmi špatné silnici v těsné blízkosti zdejších rodinných
domů resp. kolem kostela sv. Prokopa kde je uvažována přístupová trasa. V současné době se
jedná o zcela klidná místa, prakticky bez dopravního zatížení. Přítomnost těžkých nákladních
souprav zde bude zcela novým fenoménem se všemi negativními dopady na zdejší obyvatele.
Tyto soupravy zde dle Dokumentace budou jezdit každý pracovní den po dobu 20ti let. Tato
doprava bude zdrojem významných vibrací, jejich důsledkem bude destrukce přístupové
komunikace (bude se jednat o průvodní jev působící po celou dobu provozu kemanolomu) a
narušení statiky přilehlých domů. Tento vliv nebyl Dokumentací nijak exaktně hodnocen.
Kromě samotných vibrací bude mít přeměna středu obcí v přístupovou cestu do kamenolomu
další negativní vlivy na hmotný majetek zdejších obyvatel … život lidí se zde stane méně
únosný (obtěžování hlukem, nárůst dopravních rizik), v důsledku čehož lze očekávat pokles
cen nemovitostí, jejichž hlavní předností je právě situování v klidném prostředí.
D.2. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Jedná se o kapitolu, která vychází z hodnocení, prezentovaných v kapitole předchozí,
přičemž tyto shrnuje v tabulce, kde je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové
významnosti. Hodnocení je rozděleno na fázi v období realizace záměru a fázi po ukončení a
provedení sanace a rekultivace. Pro tuto kapitolu, a vlastně i celou Dokumentaci, zásadní je
konstatování, že žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu,
časového rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Jsou vyloučeny vlivy přeshraniční.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Dokumentace se neztotožňuje
s hodnocením v níže uvedených bodech, které mají významný dopad na souhrnné hodnocení
přijatelnosti realizace záměru (jeho doporučení či zamítnutí). Dokumentace ve svém
hodnocení opomíjí posouzení vlivů záměru na faktory pohody, což je dle zpracovatele
Posudku oblast, kde lze očekávat nejzávažnější dopad záměru na životní prostředí. Jedná se o
oblast velmi citlivou pro místní obyvatele. Odůvodnění níže prezentovaných hodnocení viz
předchozí kapitoly Posudku.
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významnost vlivu
dle Dokumentace
dle Posudku
nepříznivý
významně negativní
nevýznamný
nepříznivý
nepříznivý
významně negativní
nevýznamný
nepříznivý
nevýznamný
nepříznivý
nevýznamný
významně negativní

specifikace vlivu

vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti (fáze těžby)
vlivy na rekreační využití území (fáze těžby)
hluk z dopravy (fáze těžby)
změna kvality podzemních a povrchových vod (fáze těžby)
vliv na ekosystémy a biotopy (fáze těžby)
vlivy na hmotný majetek a kulturní památky (tj. nejen likvidace,
narušení budov a kulturních památek (fáze těžby)
vlivy na faktory pohody (fáze těžby)
není hodnoceno
významně negativní
Poznámka: je použita stejná hodnotící stupnice jako v Dokumentaci (pozitivní – nulový –nevýznamný – negativní
– významně negativní), přičemž „významně negativní“ znamená nepřijatelný. Fází těžby je míněna otvírka i
následná těžba kameniva.

Zpracovatel Posudku se také neztotožňuje s konstatováním, že nehrozí žádné negativní
kumulativní vlivy (vysvětlení viz kupř. hodnocení kapitoly č. B.I.4. Charakter záměru a
možnost kumulace s jinými záměry).
D.3. Charakteristika
nestandardních stavech

environmentálních

rizik

při

možných

haváriích

a

Souhrnným konstatováním v této kapitole je: těžba živcové suroviny na ložisku Hanov u
Lestkova neznamená významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky
životního prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek
D.4. Charakteristika opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

vyloučení, snížení, popřípadě

Kapitola s odvoláním na metodické sdělení MŽP OPVIP pro držitele autorizace ze dne
6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15 souhrnným způsobem prezentuje sumu eliminačních opatření.
Hodnocení zpracovatele posudku: Bez připomínek s tím, že významně negativní vlivy,
zmiňované Posudkem v hodnocení kapitoly č. D.2. Komplexní charakteristika vlivů záměru
na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
nemají tato opatření potenciál eliminovat.
D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Dokumentace v této kapitole popisuje použité metody prognózování a zásadní výchozí
předpoklady pro jednotlivé klíčové vlivy, a to po jednotlivých oblastech hodnocení vlivů.
Hluk – hodnocení bylo provedeno pomocí Akustické studie, a to modelem Predictor –
LimA 7810B, verze 11.
Seismika – hodnocení bylo provedeno na základě zkušeností z odstřelů v jiných
kamenolomech.
Ovzduší - hodnocení bylo provedeno pomocí Rozptylové studie, a to modelem SYMOS
97. Dále je konstatováno, jakým způsobem byly získány emisní faktory, jako vstup do
modelu.
Veřejné zdraví – posouzení bylo provedeno na základě Studie hodnocení zdravotních
rizik, zpracované držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na
veřejné zdraví.
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Krajinný ráz - pro zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz byl využít metodický
postup „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz, tzv. metoda prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka,
P. Matějky, M. Culka a P. Skleničky.
Podzemní a povrchová voda - hodnocení bylo provedeno na základě údajů z dřívějších
geologických průzkumů. Z výsledků měření naražených hladin podzemní vody v ložiskových
vrtech v roce 2012 (ustálené hladiny nebyly všude změřeny) byla sestavena mapa
hydroizohyps. Dále bylo provedeno místní šetření spojené s rekognoskací jevů objasňujících
hydrogeologické poměry.
Biologické průzkumy - Biologický průzkum území byl zaměřen na zjištění současného
biologického stavu lokality a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační
průzkumy byly provedeny na území určeném k realizaci záměru i v jeho okolí. Zpracování
průzkumů probíhalo od dubna do října 2014. Přítomnost bezobratlých živočichů byla
zjišťována pomocí individuálního sběru, zemních pastí a smýkání vegetace. Jako bioindikační
skupina byli použiti střevlíkovití brouci. Dle Hůrky a kol. (1996) byly odchycené druhy
střevlíků rozděleny do tří skupin dle jejich nároků na stanoviště (různá ekologická valence).
Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí, vizuálně,
akusticky a pomocí pobytových znaků. Přítomnost živočichů v blízkém okolí byla zjišťována
během terénních prací. Přítomnost v širším okolí byla hodnocena na základě literárních údajů.
Posouzení vlivu na les – z důvodu posouzení vlivů na lesy byla zpracována samostatná
studie, která se opírá o údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), zpracovaných Ústavem
pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem. Rozhodujícím prvkem výsledného
hodnocení nicméně bylo vlastní terénní šetření, které bylo vedeno s cílem zhodnotit skutečný
zdravotní stav a odolnostní potenciál porostů lesních dřevin.
Hodnocení zpracovatele posudku: Došlo k opomenutí zohlednění kumulativních vlivů
obdobných záměrů, připravovaných v okolí (dokonce přímo sousedících se záměrem). Toto
opomenutí má významný dopad kupř. na přesnost závěrů učiněných akustickou studií.
D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Souhrnně je v kapitole konstatováno, že při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly
takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení
záměru z hlediska jeho dopadu na životní prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku: Nejsou známy kumulativní vlivy obdobných záměrů,
připravovaných v okolí.
Ostatní bez připomínek
E. Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace v této kapitole konstatuje, že předmětem celého textu je srovnání nulové a
projektové varianty. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně
nepříznivý vliv a že pro všechny nepříznivě hodnocené vlivy byla vypracována 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.
V kapitole je uvedeno srovnání jednotlivých alternativních variant řešení záměru (dle
plochy těžby, dle způsobu úpravy suroviny, dle trasy odvozu suroviny), které jsou popsány
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v kapitole Dokumentace č. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich
výběr, resp. odmítnutí.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Posudku se neztotožňuje s názorem, že
nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý vliv a že při realizaci varianty
projektové nedojde k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu
životního prostředí a veřejného zdraví v daném území. Základním limitujícím faktorem
posuzovaného záměru (bez ohledu na podvariantu) je skutečnost, že v současné době
neexistuje do prostoru realizace záměru (tj. kamenolomu) adekvátní dopravní napojení
(vysvětlení viz kupř. hodnocení kapitol č. B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu,
B.III.4. Ostatní (Hluk z dopravy), D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických
vlivů, D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky,
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky). Tato skutečnost je limitujícím faktorem
všech alternativních podvariant varianty projektové, tj. žádná z navržených a hodnocených
podvariant tento základní nedostatek záměru neřeší.
F. Závěr
Komentářem, shrnujícím tuto kapitolu je konstatování, že vlivy spojené se záměrem
významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze z hlediska jeho vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Záměr lze realizovat tak, jak je předložen a
popsán v části B dokumentace. Nedílnou součástí záměru jsou opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v
části B dokumentace a dále zařazeny i do kapitoly D.IV.
Hodnocení zpracovatele posudku: Zpracovatel Posudku se s tímto konstatováním
neztotožňuje. S odvoláním na výše uvedený text je záměr rozpracovaný touto Dokumentací
nerealizovatelný, aniž by došlo k významnému poškození životního prostředí zdejšího území.
Limitujícím faktorem záměru je vyvolaná těžká nákladní automobilová doprava resp. její
vlivy na průtazích obcemi.
G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola souhrnným způsobem prezentuje výsledky prezentované Dokumentací.
Hodnocení zpracovatele posudku: Dtto předchozí bod a hodnocení jednotlivých kapitol
Dokumentace.
H. Přílohy
V této kapitole jsou prezentovány tyto přílohy: (1) Vyjádření příslušného stavebního
úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a (2) Stanovisko orgánu ochrany
přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Dále je v této kapitole uveden seznam samostatných příloh, které jsou součástí
Dokumentace. Jedná se o:
Akustická studie vč. protokolu měření hluku
Rozptylová studie
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Hydrogeologické posouzení
Biologické posouzení záměru
Posouzení vlivu na krajinný ráz
Souhrnný plán sanace a rekultivace
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Hodnocení vlivu na PUPFL
Hodnocení zpracovatele posudku: Podstatou vyjádření příslušného stavebního úřadu k
záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je konstatování, že záměr není v souladu
s platným územním plánem obce Lestkov. V rozporu s tvrzením zpracovatele Dokuemntace,
předkládaný záměr není součástí projednávané změny územního plánu. Podstatou stanoviska
orgánu ochrany přírody podle § 45i je konstatování, že záměr nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Akustická studie … viz hodnocení prezentované v kapitolách Dokumentace, které se
týkají hluku.
Ostatní bez připomínek
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Srovnání variant dle plochy těžby (T1 a T2)
Dokumentace uvádí přednosti obou podvariant a jednoznačně žádnou z nich nepreferuje
(= obě přijatelné).
Srovnání variant dle způsobu úpravy (U1 a U2)
Dokumentace konstatuje, že rozdíl mezi podvariantami se potenciálně může projevit
zejména v existenci více zdrojů hluku a emisí přímo v lomu ve variantě U2. Akustické a
imisní ovlivnění přímo provozem lomu je nicméně v obou variantách nevýznamné a hluboko
pod příslušnými limitními hodnotami. To je dané zejména umístěním lomu v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby a dále i relativně nízkou kapacitou záměru. Dokumentace
tudíž z hlediska vlivů na životní prostředí mezi oběma variantami nevidí podstatný rozdíl (=
obě přijatelné).
Srovnání variant dle odvozové trasy (D1 a D2)
Dokumentace konstatuje, že navržená trasa od lomu až do centra Lestkova je
jednovariantní. Dále je možné variantní trasování, které popisují varianty D1 a D2. Je
konstatováno, že definitivní výběr varianty dopravy nemusí být striktně dán jako výstup
posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Mělo by se zde uplatnit i stanovisko
obce Lestkov (průjezd krátkým úsekem místní komunikace ve variantě D2). Celková délka
trasy D2 je o cca 7 km kratší. Z pohledu ekonomického a v důsledku i ekologického (spotřeba
pohonných hmot, emise) je tedy výhodnější trasa D2. Možné by bylo dopravu i na obě trasy
rozdělit a tím rozložit i související vlivy.
Hodnocení zpracovatele posudku: Dtto hodnocení kapitoly Dokumentace č. E.
Porovnání variant řešení záměru. Limitujícím faktorem záměru je vyvolaná těžká nákladní
automobilová doprava resp. její vlivy na průtazích oběma obcemi, a to bez ohledu, o jakou
podvariantu se jedná. V současné době neexistuje do prostoru realizace záměru (do
kamenolomu) adekvátní dopravní napojení. Záměr z tohoto důvodu nelze v žádné
z podvariant projektové varianty doporučit k realizaci.
Zpracovatel Posudku doporučuje variantu nulovou, tj. nerealizaci záměru.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Dokumentace se zabývá hodnocením přeshraničních vlivů v kapitole č. D.2. Komplexní
charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů.
Hodnocení zpracovatele posudku: Vzhledem ke své povaze i situování lze vyloučit
jakékoliv negativní vlivy záměru přesahující hranice státu.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Dokumentace popisuje technické řešení záměru v kapitole č. 6. Popis technického a
technologického řešení záměru a další údaje obdobného charakteru jsou uvedeny také
v kapitolách č. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí a
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.
Hodnocení zpracovatele posudku: Kromě vyvolané nákladní automobilové dopravy a
vlivů na povrchové vody je technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí adekvátní svému účelu.

IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Dokumentace souhrnným způsobem prezentuje sumu eliminačních opatření v kapitole č.
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, přičemž s odvoláním na metodické sdělení MŽP
OPVIP pro držitele autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15 jsou tato opatření již
zahrnuta v technickém řešení záměru.
Hodnocení zpracovatele posudku: Dokumentací navržená eliminační opatření řeší široké
spektrum vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, žádné z nich ale není schopné
eliminovat vlivy těžké nákladní automobilové dopravy na životní prostředí v obcích Hanov a
Lestkov (vlivy hluku, vlivy vibrací, vlivy na dopravní a bezpečnostní situaci v obou obcích,
vlivy na faktory pohody, vlivy na majetek obyvatel). I při jejich aplikace považuje zpracovatel
Posudku vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel za významně negativní.
V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci
V této kapitole Posudku jsou vypořádána Vyjádření (1) dotčených územně
samosprávných celků, (2) dotčených správních úřadů a (3) veřejnosti. V textu kapitoly je vždy
uveden zkrácený obsah vyjádření a jeho vypořádání.
Pakliže jsou jednotlivé dílčí požadavky / připomínky v níže uvedených Vypořádáních
číslovány, jedná se o číslování vlastní, přičemž toto může ale nemusí korespondovat
s původním číslováním v daných Vyjádřeních.
K dokumentaci byla doručena následující vyjádření:
1. Obec Lestkov vč. dodatku, čj. Le/132/15, ze dne 29.5.2015
2. Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, čj. 1041/2015-OŽP/TC, ze dne
5.5.2015
3. Město Planá, čj. 2826/2015/ŽP, ze dne 29.5.2015
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, č.j. 44207/ENV/15,
734/520/15, ze dne 26.6.2015
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, čj. MZPMHHQAVGOD
29579/ENV/15705/660/15, ze dne 27.5.2015

30

Posudek - DP Hanov u Lestkova

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. MZPMVHQ7O2J2
29579/ENV/15 1338/7040/15, ze dne 22.5.2015
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, čj. MZPAKHQ9EBEQ
29579/ENV/15 1310/780/15, ze dne 29.5.2015
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, čj.
ČIŽP/43/ŘI/1500190.003/15/ZHN, ze dne 12.5.2015
9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, čj. SBS
12447/2015/OBÚ-06, ze dne 19.5.2015
10. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, čj. KHSPL/08857/21/2015, ze dne
12.5.2015
11. manželé Smatanovi, došlo 29.5.2015
12. ing. Sittová, ze dne 28.5.2015
13. Pokorný Radek, ze dne 27.4.2015
14. Kateřina Binková, ze dne 28.5.2015
15. Michal Binko, ze dne 28.5.2015
16. Mgr. Nenutil, ze dne 28.5.2015
17. Chrástecký spolek občanů na ochranu životního prostředí, ze dne 28.5.2015
18. Petra Čápová, ze dne 29.5.2015
19. manželé Hurtovi, ze dne 28.5.2015
20. Erika Tampierová, ze dne 29.5.2015
21. manželé Hynkovi, ze dne 28.5.2015
22. ing. Miroslav Sedláček, došlo 29.5.2015
23. ing. Jiří Sedláček, ze dne 27.5.2015
24. Jaroslav Kotala a Veronika Krejčová, ze dne 28.5.2015
25. manželé Jíchovi, zastoupeni Mgr. Ing. Čejková, ze dne 31.5.2015
V.1. Vyjádření dotčených územně samosprávných celků
(1) Obec Lestkov vč. dodatku, čj. Le/132/15, ze dne 29.5.2015
Připomínka
Je konstatováno, že obec má v současné době velmi příznivé životní prostředí. Právě
poloha obce a přilehlých částí, její krajinný ráz a čisté ovzduší je to, co nabízí Lestkov
stávajícím obyvatelům a pokud se někdo přistěhuje, tak jen a pouze pro polohu (lázeňství,
krajinu a čistotu ovzduší). Díky danému záměru se může stát, že obec zanikne. Dále je
konstatováno:
(1) významný zásah do významného krajinného prvku
(2) záměr předpokládá zábor pozemků v části, kde se nachází ochranný les a studie
neřeší v těchto lesích ochranných stavby
(3) záměr nedostatečně řeší silný zásah do krajinného rázu při zničení 4 – 5 ha lesa
(4) záměr nedostatečně řeší dopravní a akustický vliv
(5) záměr nedostatečně řeší kam budou vypouštěny důlní vody
(6) záměr nedostatečně řeší prašnost, hluk a dopravu. Nemovitosti v obci Hanov i
Lestkov, Domaslav se nacházejí v bezprostřední blízkosti průjezdové komunikace,
bude docházet k otřesům základové půdy a rodinné domy, které jsou z kamene a
hlíny, budou praskat
V Dodatku se dále píše:
(1) Uvedená Dokumentace nebere ohled na územní plán, schválený usnesením č.
6/02/03 obcí Lestkov
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(2) Obě navržené varianty dopravního řešení vedou přes Lestkov a jeho část Hanov po
komunikacích nevhodných pro tento typ dopravního zatížení. S ohledem na přímý
dopad na kvalitu života jeho obyvatel.
(3) V závěru uvedené negativní vlivy na sociálně-ekonomickou situaci a dopad na
turistiku a cestovní ruch, jsou při nejmenším, značně podhodnocené.
(4) Dokumentace plánovaného záměru neobsahuje ani náznak reálného přínosu pro
dotčené obce ani jejich obyvatele.
Vypořádání
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s názorem, že lidé v daných obcích žijí především
proto, že se jim zde žije dobře (Dokumentace se vlivy na faktory pohody nezabývala). Území
neposkytuje mnoho příležitostí k velkému výdělku a kvalitní prostředí je důvod, proč zde lidé
žijí. Průjezd těžkých nákladních souprav naložených kamenivem středy obcí po dobu 20ti let
toto zcela rozvrátí a lze očekávat, že lidé odsud budou odcházet (dojde k významnému
narušení faktorů pohody).
Všechny výše uvedené připomínky jsou detailně hodnoceny v daných kapitolách
Posudku, přičemž zpracovatel Posudku se ztotožňuje především s body první části stanoviska
obce 2, 4, 5, 6 a se všemi body dodatku, především pak se souhrnným konstatováním, že
záměr bude mít významně negativní vlivy na sociálně-ekonomickou situaci zdejších obyvatel.
(2) Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, čj. 1041/2015-OŽP/TC, ze dne
5.5.2015
Připomínka
Je požadováno upřesnění a doplnění podkladů, přičemž, kromě povinností daných
legislativou, jsou zmiňovány především tyto oblasti:
(1) Nesmí dojít k narušení funkcí ochranného lesa novými stavbami.
(2) Ve výčtu přírodních charakteristik je potřeba uvést situování funkčního lokálního
biocentra a biokoridoru ÚSES v nivě Podhájského potoka. Významnou skutečností
je prokázání zvláště chráněných druhů bioty, které jsou biotopem vázány na
extenzivní malý stávající lom a které nudou již od počátku dobývací činnosti
nemilosrdně vytlačovány a ničeny, neboť hrozí v rámci daleko intenzivnějšího
provozu nedostatečné pokrytí vhodnými stanovištními biotopy, v relativně
uzavřeném prostoru.
(3) Významný zásah do VKP.
(4) Je konstatováno, že Dokumentace podceňuje vlivy na krajinný ráz, přičemž jsou
uváděny konkrétní případy. Je kupř. konstatováno, že budou silně narušeny
harmonické vztahy a i měřítko v rámci přírodě blízkých povrchů tradičně
využívaných, které budou narušeny velkokapacitním lomem a jeho projevy, jako
hlučnost, prašnost, doprava, vyrostou zde nové figury výsypek u samého okraje lesa,
které po dlouhou dobu budou dominantním cizorodým prvkem krajinné scény, který
se bude jen pozvolna začleňovat do krajiny. Změna v harmonických vztazích
souvisejících s přeměnou lesa na dobývací činnosti i po ukončení těžby vyvolá
změnu využívání prostoru a jeho intenzitu a bude tak nevratně zdůrazněno
antropické ovlivnění harmonické krajiny.
(5) Je konstatováno výrazné zvýšení negativního vlivu záměru při otevření jižní části
(podvarianta T2).
(6) Navrhovanou těžbou budou nevýrazněji negativně ovlivněni (prašnost, hluk,
nákladní auta převážející suroviny) zejména obyvatelé osady Hanov a obce Lestkov
podél trasy přepravy.
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Vypořádání
Zpracovatel Posudku se všemi výše uvedeným konstatováními souhlasí a poukazuje na
ně v daných kapitolách Posudku. Pouze v případě vlivů na krajinný ráz nelze očekávat (díky
situování kamenolomu) silný negativní vliv na vizuální atributy krajiny. Lze však očekávat
významné narušení krajinných atributů funkčních, a to záměrem vyvolanými vlivy.
Hlavní tíhu negativních změn ponesou obyvatelé Hanova a Lestkova. Jejich životní
prostředí se záměrem významně negativně zhorší hned v několika aspektech.
(3) Město Planá, čj. 2826/2015/ŽP, ze dne 29.5.2015
Připomínka
Je vyjádřen nesouhlas s průjezdem nákladních vozidel městem Planá zastavěnou částí,
kolem dvou zdravotnických zařízení a nepřehlednou frekventovanou křižovatkou.
Vypořádání
Vzato na vědomí. Jedná se o stejný limitující faktor záměru, jaký bude působit i
v obcích Hanov a Lestkov.
V.2. Vyjádření dotčených správních úřadů
(4) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, č.j.
44207/ENV/15, 734/520/15, ze dne 26.6.2015
Jedná se o připomínky, na základě kterých byla vrácena Dokumentace k dopracování.
Jejich vypořádání je tudíž prezentováno v úvodu doplněné Dokumentace. Níže je stručně
zopakován způsob vypořádání doplněnou Dokumentací a okomentována adekvátnost tohoto
vypořádání.
Připomínka
(1)
V souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), doplnit hodnocení vlivů záměru na plnění
ochranné funkce lesa.
(2)
Nově vzniklá lokalita se skalními stěnami, terasami, litorály a vodní plochou má
v území potenciál vzniku hodnotného ekostabilizačního segmentu, byt' až za
dlouhou dobu. Prosté zatopení lomu s kolmými stěnami je v tomto smyslu
mnohem méně vhodné. Rozumně provedená rekultivace severní části lomu
přitom takovýto potenciál má. Jejím výsledkem bude vznik biotopu, jehož
hodnota výrazně přesáhne existující stav. Z informací prezentovaných
dokumentací se zdá, že je uvažováno pouze se zatopením lomu s kolmými
stěnami. Pakliže je technicky resp. prostorově možná tvorba litorálů, doplnit tuto
variantu rekultivace do dokumentace.
(3)
Z důvodu zjištění stávajícího hlukového pozadí v obci Lestkov a v části obce
Hanov provést autorizované akustické měření hluku včetně sčítání automobilů a
výsledky zohlednit v akustické studii. Toto měření provést přednostně v místech,
kde se chráněný venkovní prostor staveb nachází nejblíže k přístupové trase
nákladních automobilů resp. v místě ostrých zatáček, kde dochází k brždění a
rozjezdům automobilů. Měření a sčítání provést na komunikaci III/20165 v
obcích Lestkov i Hanov a na komunikaci II/201 na průtahu obcí Lestkov. O
měření budou předem informováni obyvatelé obce Lestkov a části obce Hanov
prostřednictvím obecního úřadu, kteří tak dostanou příležitost se jej zúčastnit a
přesvědčit se o objektivitě měření resp. sčítání.
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(4)

Do akustické studie resp. dokumentace doplnit informaci o hlukové zátěži
v chráněném venkovním prostoru kolem budovy č.p. 179 v k.ú. Lestkov,
způsobené realizací záměru.
(5)
Při výjezdu z komunikace III/20165 na komunikaci II/201 v akustické studii
zohlednit skutečnost danou dopravním řešením tohoto napojení, tj. že nákladní
automobily zde budou muset zastavit a následně se rozjet.
(6)
V akustické studii zohlednit konfiguraci terénu na silničním průtahu v obci
Lestkov a v části obce Hanov. Naložené nákladní automobily zde budou muset
volit jízdní režim odlišný od jízd po rovině. Tento režim s vysokými otáčkami
motoru je poměrně hlučný a k obtěžování hlukem zde může docházet i při
dodržení hlukových limitů.
(7)
V případě realizace varianty U1 bude rubanina z rozvalu bez úpravy odvážena ke
zpracování do provozovny oznamovatele (Poběžovice). V případě realizace
varianty U2 však z dokumentace jednoznačně nevyplývá (přímý prodej výrobků
jednotlivým zákazníkům v lomu je vyloučen), zda veškerá upravená surovina by
byla odvážena také jen do Poběžovic. Je proto nutné uvést všechny dopravní
trasy.
(8)
Alespoň rámcově kvantifikovat ostatní vyvolanou dopravu spojenou s provozem
lomu (kupř. cisterny s vodou) a tyto počty zahrnout do akustické studie.
(9)
Lze opravdu vyloučit významnější přesuny zemin a hlušin v době otvírky mimo
vlastní dobývací prostor? Pakliže ano, pak toto jasně deklarovat v dokumentaci.
Pakliže ne, vyhodnotit toto v akustické studii.
(10) Doplnit informace, jak bude řešena potřeba elektrická energie a její pokrytí
zahrnout do hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci dokumentace. Pakliže
elektrická energie nebude pro provoz lomu třeba, popsat, jakým způsobem bude
zajištěno nakládání s důlními vodami a provoz dalších technologií s nároky na
zdroj energie.
(11) Prověřit možnost zkrácení pracovní doby v průběhu dne a s tím spojeného
snížení množství živcové suroviny odvážené z lomu a počtu jízd nákladních
automobilů v průběhu dne. Pakliže takovéto zkrácení je z ekonomického
hlediska reálné, posoudit jeho přínos ve smyslu snížení akustické zátěže z
dopravy.
(12) Do dokumentace doplnit plán situování a rozměrů všech stanovišť (jímka důlní
vody, deponie, prostor pro uložení tříděného odpadu po drcení, sjezd atd.) a
technologií v rámci dobývacího prostoru.
Vypořádání
(1)
Je konstatováno, že byla doplněna další studie, která nicméně potvrzuje původní
závěry. Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením neztotožňuje.
(2)
Připomínka nebyla Dokumentací akceptována a je konstatováno, že navržený
způsob rekultivace lze charakterizovat jako v principu přírodě blízký
odpovídající modernímu pojetí rekultivace takovýchto plošně nepříliš rozsáhlých
těžebních záměrů. Zpracovatel Posudku se s tímto konstatováním neztotožňuje.
V území po 20ti letech těžby vznikne kaverna zatopená chladnou oligotrofní
vodou, prakticky bez života. Na základě připomínky byla do Dokumentace
dopracována informace o vybudování periodických tůní a modifikován tvar
příbřežní zóny a navrstvení skrývkového materiálu na vnitřní výsypce. Jedná se
o drobné úpravy bez faktického „ekologitačního“ dopadu.
(3)
Připomínka byla Dokumentací akceptována v plném rozsahu.
(4)
Připomínka byla Dokumentací vypořádána adekvátním způsobem.
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(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)

(12)

Dokumentace konstatuje, že toto bylo v Akustické studii zohledněno. Vzato na
vědomí.
Dtto předchozí bod.
Dokumentace konstatuje, že přímý prodej suroviny je vyloučen a jsou uváděna
důvody. Ze stany zpracovatele Posudku bez komentáře.
Dokumentace konstatuje, že k určitému navýšení nákladní dopravy v
jednotlivých dnech dojít může, nebude se však jednat o pravidelné navýšení
intenzity nákladní dopravy nad uváděných 30 jízd denně. Pokud bude ostatní
(neexpediční) nákladní doprava směrována od Lestkova, bude zapotřebí celkový
počet jízd nenavyšovat. To lze dosáhnout snížením objemu expedice v konkrétní
den. Zpracovatel Posudku se domnívá, že již Dokumentací uváděných 30
průjezdů těžkých nákladních soupravy je z akustického i bezpečnostního
hlediska pro Hanov i Lestkov neúnosné. Jakékoliv další navýšení této zátěže
situaci jen dále zhoršuje.
Je konstatováno, že žádné nepotřebné materiály tedy nebude třeba umisťovat
mimo dobývací prostor. Z hlediska Posudku vzato na vědomí.
Dokumentací je konstatováno, že se nepočítá s vybudováním elektrické přípojky.
Pro čerpání důlní vody bude sloužit mobilní čerpadlo s benzinovým pohonem.
Takto vzniklé emise jsou zanedbatelné. Zpracovatel Posudku souhlasí
s vypořádáním připomínky.
Dokumentace vysvětluje proč takovéto zkrácení pracovní doby a snížení objemu
natěžené suroviny a s tím spojených jízd není z ekonomického hlediska možné.
Ekonomické zdůvodnění kapacity záměru je plně v pravomoci oznamovatele.
Ekologické důsledky jsou popsány v předkládaném Posudku. Kromě jiného
budou důsledkem dlouhé pracovní doby v zimním období jízdy těžkých
nákladních souprav s kamenivem oběma obcemi za tmy, se všemi z toho
plynoucími riziky.
Dokumentace se odvolává na přílohu č. 7, kde jsou všechny provozy zakresleny.
Z hlediska Posudku vzato na vědomí.

(5) Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, čj. MZPMHHQAVGOD
29579/ENV/15705/660/15, ze dne 27.5.2015
Připomínka
Je požadováno doplnit podrobnější informace o v současné době využívaných ložiskách
živcové suroviny předkladatelem (např. neuvedené ložisko Zhořec) a jejich předpokládané
životnosti a podrobněji zpracovaný výhled nahrazování dotěžených ložisek novými otvírkami.
Dále je požadováno doložit soulad záměru s regionální surovinovou politikou.
Vypořádání
Jedná se o důležité informace, adekvátním způsobem posoudit vliv daného záměru na
životní prostředí lze nicméně i bez nich.
(6) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. MZPMVHQ7O2J2
29579/ENV/15 1338/7040/15, ze dne 22.5.2015
Připomínka
Při dodržení legislativy bez připomínek.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
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(7) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany
MZPAKHQ9EBEQ 29579/ENV/15 1310/780/15, ze dne 29.5.2015

ovzduší,

čj.

Připomínka
Je konstatováno, že při dodržení opatření ke snížení prašnosti, uvedených v kapitole F
„Závěr“, považují záměr za akceptovatelný v obou předložených variantách.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
(8) Česká inspekce životního prostředí,
ČIŽP/43/ŘI/1500190.003/15/ZHN, ze dne 12.5.2015

oblastní

inspektorát

Plzeň,

čj.

Připomínka
Oddělení ochrany vod – při splnění legislativních povinností bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší – při splnění legislativních povinností bez připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství – při splnění legislativních povinností bez
připomínek.
Oddělení ochrany přírody – při splnění legislativních povinností bez připomínek.
Oddělení ochrany lesa – při splnění legislativních povinností bez připomínek.
Vypořádání
Vzato na vědomí
(9) Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, čj. SBS
12447/2015/OBÚ-06, ze dne 19.5.2015
Připomínka
Vzhledem k povinnosti hospodárného využití výhradního ložiska, dané Horním
zákonem, se OBÚ přiklání k variantě T2 (dle plochy těžby) s možností úpravy suroviny
v místě těžby dle varianty U2.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
(10) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, čj. KHSPL/08857/21/2015, ze
dne 12.5.2015
Připomínka
Krajská hygienická stanice s Dokumentací vlivů záměru nesouhlasí a dále je detailně
popsán způsob hodnocení vlivů na imisní a akustickou situaci v území. Je konstatováno, že
vzhledem k výsledkům uvedeným v Akustické studii nebylo možné vydat kladné vyjádření
k předložené Dokumentaci, neboť realizací záměru by došlo ke zvýšení hladiny hluku v denní
době v chráněných venkovních prostorech staveb (Hanov, Lestkov), a to nad zjištěný
(vypočítaný) limit staré hlukové zátěže. Pro zjištění skutečného stavu (nulová varianta) hluku
mělo být využito měření.
Vypořádání
Vzato na vědomí. Zpracovatel Posudku si vyžádal v duchu této připomínky dopracování
Dokumentace.
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V.3. Vyjádření veřejnosti
(11) manželé Smatanovi, došlo 29.5.2015
Připomínka
(1)
Přístupnost ložiska – je konstatováno, že v rozporu s tvrzením v Dokumentaci je
přístup do prostoru kamenolomu pro nákladní automobily velmi obtížný.
(2)
Charakteristika ložiska – je konstatováno, že v rozporu s tvrzením
v Dokumentaci se za stávajícího stavu nejedná o kamenolom, nýbrž o bývalou
pískovnu, jejíž stávající rozloha nepřesahuje 0,5 ha a plánovaná rozloha
kamenolomu je 20x větší. Nejedná se tudíž o pokračování těžby, jak uvádí
Dokumentace.
(3)
Variantnost záměru – je konstatováno, že pro posouzení a případnou akceptaci
Dokumentace je nepřípustné, aby obsahovala několik variant řešení, neboť
akceptace záměru otvírá oznamovateli možnost kdykoliv záměr rozšířit.
(4)
Omezení dopravy v době odstřelů – je konstatováno, že Dokumentace
neposuzuje vliv na omezení dopravy během plánovaných odstřelů a v průběhu
údržby a čištění vozovky.
(5)
Trhací práce velkého rozsahu – je konstatováno, že v Dokumentaci chybí
posouzení výchozího stavu statiky budov ještě před vlastní těžbo, a to zejména
na jejich stáří, jejich stav a fakt, že tyto kamenné budovy se suchým pojivem
stojí přímo na skále. Lze zde očekávat narušení statiky a to nejen trhacími
prácemi, ale především dopravou.
(6)
Geofyzikální posouzení – je konstatováno, že v Dokumentaci chybí posouzení
vlivu trhacích prací na krajinu a sídla v okolí.
(7)
Dodavatelské řešení většiny prací – je konstatováno, že bude velmi obtížné
vymáhání dodržování jakýchkoliv závazků ze strany oznamovatele.
(8)
Voda – je vyjádřena obava, že vlivem realizace záměru může dojít ke strhnutí
nebo narušení jediného zdroje pitné vody pro obec.
(9)
Technická voda – je požadováno doplnit, kde bude získávána elektrická energie
pro kamenolom.
(10) Doprava, železnice – je vznesen požadavek na zapracování varianty dopravy po
železnici.
(11) Nároky na dopravní infrastrukturu – je konstatováno, že Dokumentace neřeší
klíčový problém celého projektu a tou jsou vlivy dopravy na infrastrukturu a
životní prostředí.
(12) Doprava – opět jsou vyjmenovávány významné vlivy dopravy.
(13) Další účastníci dopravy – je zmíněna skutečnost, že obec Hanov nemá chodníky
a dalšími účastníky provozu jsou občané, hospodářská zvířata a cyklisté.
(14) Pracovní doba – je konstatováno, že provoz v délce dvanácti hodin je z hlediska
hluku neslučitelný s dosavadním klidným prostředím v obci Hanov.
(15) Sociální a ekonomické aspekty – je konstatováno, že vzhledem
k dodavatelskému způsobu provozu bude ekonomický přínos pro obec nulový.
(16) Přinos pro daný region – je zpochybněn přínos kamenolomu pro daný region.
(17) Turistický ruch – je konstatován silně negativní vliv na zdejší turistický ruch,
který je v současné době stavěn na cykloturistice kolem lázeňských pramenů.
(18) Rozvoj regionu – je zmiňován význam kvality životního prostředí zájmového
území, jako příčina zájmu lidí o život v této, jinak ekonomicky neatraktivní,
oblasti. Realizace záměru bude mít za následek úbytek lidí z dotčených obcí.

37

Posudek - DP Hanov u Lestkova

(19)

Celkový počet průjezdů vozidel – jsou zpochybňovány počty průjezdů vozidel,
uváděných v Dokumentaci resp. v Akustické či Rozptylové studii s dopady na
výsledné soudy.
(20) Stávající intenzita dopravy – je zpochybněno vlastní sčítání automobilové
dopravy, jako podklad pro Akustickou studii.
(21) Emise – je zpochybněn způsob pořízení emisní faktorů („prach“) pro
Rozptylovou studii.
(22) Hluk – je zpochybněno posouzení vlivů na akustickou situaci v území.
(23) Biologické posouzení záměru – jsou uváděny další druhy živočichů, které
biologický průzkum neuvádí.
(24) Vlivy na zemědělskou činnost – zhoršení výnosů na přilehlých pastvinách a
loukách s dopadem na produkci hospodářských zvířat.
Vypořádání
(1)
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
(2)
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
(3)
Záměr může být (dokonce by dle možnosti měl být) do procesu EIA zařazen
variantně a následně by měla být vybrána jedna konkrétní varianta,
optimalizující (resp. minimalizující) vlivy na životní prostředí. Pakliže
zpracovatel Dokumentace dojde k závěru, že z hlediska vlivů na životní prostředí
je realizovatelných více navržených variant, může toto být závěrem
Dokumentace. Tak se také stalo v případě tohoto posuzovaného záměru, kdy
byly doporučeny k realizaci všechny varianty. Zpracovatel Posudku se nicméně
domnívá, že vzhledem k výše uvedeným důvodům nelze akceptovat žádnou
z aktivních podvariant, jelikož každá z nich v sobě nese významné vlivy na
životní prostředí a zdraví obyvatel, které, dle názoru zpracovatele Posudku, nelze
akceptovat.
(4)
Zpracovatel Posudku se domnívá, že takováto omezení nebudou významná.
(5)
Je skutečností, že modelování vlivů trhacích prací na budovy je předem
nerealizovatelné. S ohledem na vzdálenost obytné zástavby od kamenolomu (cca
1000 m) nelze očekávat příliš významné seismické vlivy trhacích prací, nicméně
v Hanově bezesporu cítit budou (minimálně do vzdálenosti 600 m od
kamenolomu se při odstřelech domy intenzivně třesou). Co tyto otřesy udělají
s domy v Hanově ale nelze předem odhadnout. Je však nesporné, že průjezdy 30
těžkých nákladních souprav (15 naložených cca 31 t kameniva a 15 prázdných)
po dobu 200 dní v roce resp. po dobu 20ti let, navíc v těsné blízkosti rodinných
domů po špatné silnici, budou míst za následek nejen neustálou destrukci silnice,
ale především statiky domů. Tento vliv nebyl Dokumentací nijak exaktně
hodnocen.
(6)
Dtto (5).
(7)
Připomínka jde nad rámec procesu EIA, nicméně má reálný základ.
(8)
Vzhledem k vzájemné poloze kamenolomu a zdrojů vody se toto nezdá příliš
pravděpodobné.
(9)
V doplněné Dokumentaci je uvedeno, že elektrická energie pro provoz
kamenolomu bude získávána z naftového agregátu.
(10) Způsob řešení záměru resp. navržené varianty jsou plně v kompetenci
oznamovatele a pakliže se tento rozhodl variantu dopravy po železnici
nezařazovat, nelze toto po něm požadovat.
(11) Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou. Žádná z navržených variant neřeší
negativní vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel vyvolané
dopravou.
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(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)

(24)

Dtto (11).
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou. Především v zimní době lze
očekávat, že těžká nákladní automobilová doprava bude obcemi navíc projíždět
za tmy, se všemi dopravními riziky s tím spojenými.
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou. Z hlediska sociálně-ekonomických
vlivů na obyvatele lze naopak očekávat velmi negativní vlivy, které obě obce
promění v přístupovou trasu těžké nákladní automobilové dopravy do
kamenolomu.
V současné době je obtížné posuzovat ekonomické přínosy záměru na širší
region, důsledkem záměru každopádně budou negativní vlivy na turistiku daného
regionu a dále dojde ke snížení atraktivity přilehlých oblastí pro život (=
nebudou sem přicházet noví obyvatelé resp. budou odcházet ti stávající).
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
Lze souhlasit s tvrzením, že vyvolaná nákladní doprava bude vyšší než jen
uváděných 30 jízd (= pouze odvoz kameniva). Obslužný provoz nebyl
zohledněn. Je skutečností, že již toto zatížení je natolik nadlimitní, že několik
dalších nákladních aut navíc nehraje roli. Záměr představuje neúnosnou zátěž již
při deklarovaných 30 jízdách nákladních souprav.
V dopracované Dokumentaci bylo toto sčítání provedeno znovu a výsledky
korigovány.
Způsob pořízení emisní faktorů („prach“) pro účely Rozptylové studie je správný
a odpovídá danému účelu.
Metoda stanovení vlivů záměru na akustickou situaci území (= Akustická studie)
je pro daný účel standardní, došlo nicméně k opomenutí kumulativních vlivů
s obdobnými záměry, připravovanými v sousedství.
V zájmovém území lze očekávat i další druhy živočichů nad rámec zjištění,
prezentovaných v biologickém průzkumu. Zpracovatel Posudku se nicméně
domnívá, že vlivy na biotu nejsou limitujícím faktorem záměru (možnost
záchranných transferů, dostatek obdobných biotopů v okolí, antropogenní
povaha dotčených biotopů, které by stejně přirozenou sukcesí zanikly).
Zpracovatel Posudku se nedomnívá, že k takovýmto vlivům dojde.

(12) ing. Sittová, ze dne 28.5.2015
Připomínka
Připomínka uvádí následující:
(1)
Vlivy na rekreační využití území – připomínka zpochybňuje tvrzení
Dokumentace, že záměr nepředstavuje intenzivní využívání území a jsou
uváděny příklady rekreačního a lázeňského významu dané oblasti resp. je
konstatován nepříznivý vliv dopravy. Dále je zdůrazňován pozitivní vliv
turistiky a cykloturistiky na region.
(2)
Sociální a ekonomické vlivy – je zpochybněn ekonomický přínos záměru pro
zaměstnanost v regionu.
(3)
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti – je zpochybněno sčítání
dopravy pro účely Dokumentace resp. Akustické studie a dále je polemizováno
s tvrzením Dokumentace, že minimálním zvýšení dopravní průjezdnosti. Je
konstatováno, že činnost kamenolomu a následný odvoz horniny by daný region
zatížili mnohem více, než uvádí Dokumentace.

39

Posudek - DP Hanov u Lestkova

(4)

Posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší – je konstatováno, že ovzduší
daného regionu patří mezi nejčistší v republice a jsou uváděny námitky proti
způsobu zpracování Rozptylové studie.
(5)
Posouzení vlivů na životní prostředí – je konstatováno, že chystaný kamenolom
by negativně a pravděpodobně i nenávratně ovlivnil životní prostředí v této
oblasti. Jsou uváděny především vlivy na park Hadovka, vzácné druh rostlin a
živočichů a cestovní ruch.
Vypořádání
(1)
Zpracovatel Dokumentace se ztotožňuje s připomínkou v tom smyslu, že
důsledkem záměru bude negativní ovlivnění rekreačního využití dané oblasti.
(2)
Zpracovatel Dokumentace se v souladu s připomínkou domnívá, že ekonomický
přínos pro dotčené obce bude nulový resp. negativní.
(3)
Pro účely dopracování Dokumentace bylo provedeno nové měření včetně sčítání
dopravy. Zpracovatel Posudku v dopise Ministerstvu životního prostředí ze dne
16/6/2015, kterým vracel Dokumentaci k dopracování, uvedl následující
požadavek: „O měření budou předem informováni obyvatelé Lestkova a Hanova
prostřednictvím obecního úřadu, kteří tak dostanou příležitost se jej zúčastnit a
přesvědčit se o objektivitě měření resp. sčítání.“. Vyvolaná těžká nákladní
doprava v každém případě bude znamenat neúnosné zatížení obcí na trase.
(4)
Zpracovatel Posudku se domnívá, že vlivy záměru na imisní situaci území budou
podlimitní. Nelze nicméně vyloučit obtěžování prachem v obcích podél
přístupové trasy. Tato tzv. druhotná prašnost prakticky ale nejde modelovat.
(5)
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou, přičemž nejvýznamnější vlivy
spatřuje ve vyvolané těžké nákladní automobilové dopravě.
(13) Pokorný Radek, ze dne 27.4.2015

Připomínka
Je uváděno:
(1)
Nekompletní seznam zvláště chráněných živočišných druhů, uváděných
Dokumentací.
(2)
Provedení skrývkových prací na nevýhradním ložisku nemůže být významným
prvkem pro uvedený záměr.
(3)
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz lomu bude zajištěn dodavatelsky, je
zpochybněn přínos pro zaměstnanost v obcích.
(4)
Je konstatována absence zdroje energie v Dokumentaci pro vodní hospodářství
kamenolomu.
(5)
Je konstatováno, že Dokumentace neřeší negativní vlivy dopravy na obyvatele.
(6)
Je zpochybněno měření hluku v obci Hanov.
(7)
Je zpochybněno Dokumentací prezentované hodnocení seismických účinků.
Vypořádání
(1)
V zájmovém území lze očekávat i další druhy živočichů nad rámec zjištění,
prezentovaných v biologickém průzkumu. Zpracovatel Posudku se nicméně
domnívá, že vlivy na biotu nejsou limitujícím faktorem záměru (možnost
záchranných transferů, dostatek obdobných biotopů v okolí, antropogenní
povaha dotčených biotopů, které by stejně přirozenou sukcesí zanikly).
(2)
Zpracovatel Posudku provedení skrývkových prací na nevýhradním ložisku
nepovažuje za významný prvek pro uvedený záměr.
(3)
Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou.
(4)
V dopracované Dokumentaci toto bylo doplněno. Bude zde naftový agregát.
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(5)
(6)

(7)

Zpracovatel Posudku souhlasí s připomínkou. Jedná se o klíčový problém
záměru resp. Dokumentace.
Pro účely dopracování Dokumentace bylo provedeno nové měření včetně sčítání
dopravy. Zpracovatel Posudku v dopise Ministerstvu životního prostředí ze dne
16/6/2015, kterým vracel Dokumentaci k dopracování, uvedl následující
požadavek: „O měření budou předem informováni obyvatelé Lestkova a Hanova
prostřednictvím obecního úřadu, kteří tak dostanou příležitost se jej zúčastnit a
přesvědčit se o objektivitě měření resp. sčítání.“.
Je skutečností, že modelování vlivů trhacích prací na budovy je předem
nerealizovatelné. S ohledem na vzdálenost obytné zástavby od kamenolomu (cca
1000 m) nelze očekávat příliš významné seismické vlivy trhacích prací, nicméně
v Hanově bezesporu cítit budou (minimálně do vzdálenosti 600 m od
kamenolomu se při odstřelech se domy intenzivně zatřesou). Co tyto otřesy
udělají s domy v Hanově ale nelze předem odhadnout. Je však nesporné, že
průjezdy 30 těžkých nákladních souprav (15 naložených cca 31 t kameniva a 15
prázdných) po dobu 200 dní v roce resp. po dobu 20ti let, navíc v těsné blízkosti
rodinných domů po špatné silnici, budou míst za následek nejen neustálou
destrukci silnice a především statiky domů. Tento vliv nebyl Dokumentací nijak
exaktně hodnocen.

(14) Kateřina Binková, ze dne 28.5.2015
Připomínka
Je zmiňována přítomnost hnízdících krkavců v okolí dobývacího prostoru a je
konstatováno, že biologický průzkum nebyl zpracován v rozsahu Akustické studie a tudíž
nebylo zohledněno možné rušení hnízdících krkavců hlukem.
Vypořádání
Zpracovatel Posudku se nedomnívá, že je nezbytně nutné zpracovat biologický průzkum
v rozsahu Akustické studie. Lze očekávat, že provoz kamenolomu bude hnízdící krkavce
rušit, nicméně v okolí se nachází dostatek alternativních hnízdních lokalit či potravních zdrojů
pro tento druh.
(15) Michal Binko, ze dne 28.5.2015
Připomínka
Je konstatováno podhodnocení množství jízd nákladních automobilů (= nezohledněna
doprava spojená s obsluhou provozu kamenolomu). Dále připomínka uvádí, že
v Dokumentaci nebyla zohledněna spotřeba pohonných hmot pro mechanismy
v kamenolomu. Souhrnně je konstatováno, že výchozí parametry průjezdů a spotřeby paliva
klíčovým způsobem ovlivňují emisní i hlukový dopad, a s tím spojené vlivy na zdraví
obyvatel a dotčenou přírodu. Z toho pohledu se zásadní část Dokumentace jeví jako cíleně
podhodnocená. Negativní dopady jsou marginalizovány.
Vypořádání
Lze souhlasit s tvrzením, že vyvolaná nákladní doprava bude vyšší než jen uváděných
30 jízd (= pouze odvoz kameniva). Obslužný provoz nebyl Dokumentací zohledněn. Je
skutečností, že již toto zatížení je natolik nadlimitní, že několik dalších nákladních aut navíc
nehraje roli. Záměr představuje neúnosnou zátěž již při deklarovaných 30 jízdách nákladních
souprav.
Vlivy spalování pohonných hmot v prostoru kamenolomu na kvalitu ovzduší lze
v každém případě považovat za nevýznamné.
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(16) Mgr. Nenutil, ze dne 28.5.2015
Připomínka
Jsou požadovány výsledky sčítání dopravy z dalších úseků silnice III/2341 (tj. doplnění
tabulky č. 7).
Vypořádání
V dopracované Dokumentaci je v této tabulce nahrazena komunikace III/2341 relevantní
komunikací II/201.
(17) Chrástecký spolek občanů na ochranu životního prostředí, ze dne 28.5.2015
Připomínka
V připomínce se konstatuje toto:
(1)
Oznamovatel vzbuzuje zcela neoprávněný dojem, že se jedná o jakési
pokračování těžby prakticky ve stávajícím rozsahu. Stávající lom již není
využíván dlouhá léta a v lomu dlouhodobě probíhá postupná rekultivace a
rozhodně není a v nedávné době nebyl využíván. Skrývka a odlesnění byly
provedeny na cca 1 ha plochy, přičemž navrhovaná plocha je přes 10 ha. Dále je
konstatováno, že navržený dobývací prostor pro realizaci celého záměru je
prostorově nedostačující a nevhodný. Jsou vyjmenovávány provozy, pro které
v lomu nebude místo a je konstatováno, že ložisko stejného investory Lužičky se
stejným deklarovaným objemem těžby, ve kterém je pouze odvážena rubanina a
odpadá tedy velká část prostorových nároků, zabírá plochu minimálně o 50%
větší. Dále je zmiňován problém s odvozem skrývky z jižní části lomu přes
veřejnou komunikaci do severní části na deponii, což bude znamenat po dobu
několika týdnů prakticky kontinuální zatížení komunikace III/19838, a to
v místě, kde jsou mimořádně špatné rozhledové poměry.
(2)
Jsou zpochybněny sčítání stávající dopravy, jakožto podklad do Akustické
studie.
(3)
Jsou uváděny argumenty, zpochybňující výsledky Rozptylové studie.
(4)
Veřejné zdraví – je vznesen požadavek na zpracování nové studie, při zohlednění
přepracované Rozptylové a Akustické studie.
(5)
Hydrogeologické posouzení – jsou rozporovány údaje o ustálení hladiny vody ve
vytěženém lomu vůči hladině v Podhájském potoce a dále je zmiňováno
nebezpečí znečištění tohoto potoka a důsledky oboustranného poddolování
silnice III/19838.
(6)
Biologické posouzení – je konstatována kvality biotopů v prostoru provedené
skrývky (pískovna) pro výskyt rostlin a živočichů a dále je zpochybňován závěr
Dokumentace, že totální rozbourání stávajícího biotopu bude mít po 40 – 50
letech na populace některých živočichů kladný vliv. Dále je konstatováno, že se
studie zabývá pouze živočichy a rostlinami pouze na pozemcích záměru a
nikoliv v jeho bezprostředním okolí. Je požadováno doplnit studii o biotu kolem
Podhájského potoka a v přírodním parku Hadovka a dále o vlivy na hospodářská
zvířata a lesní zvěř.
Vypořádání
(1)
Situace v území je taková, jakou ji popisuje tato připomínka. Záměr ve své
podstatě představuje novou aktivitu v území. Pakliže Oznamovatel deklaruje
dané rozložení jednotlivých provozů v kamenolomu, nelze s tímto polemizovat.
Zpracovatel Posudku nicméně souhlasí s názorem, že silnice III/19838 je zcela
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

nevhodná nejen pro intenzivní převážení skrývky z jižní do severní části
kamenolomu, ale také pro jakoukoliv nákladní dopravu, spojenou s provozem
kamenolomu.
Pro účely dopracování Dokumentace bylo provedeno nové měření včetně sčítání
dopravy. Zpracovatel Posudku v dopise Ministerstvu životního prostředí ze dne
16/6/2015, kterým vracel Dokumentaci k dopracování, uvedl následující
požadavek: „O měření budou předem informováni obyvatelé Lestkova a Hanova
prostřednictvím obecního úřadu, kteří tak dostanou příležitost se jej zúčastnit a
přesvědčit se o objektivitě měření resp. sčítání.“.
Rozptylová studie je dle názoru zpracovatele Posudku vypracována adekvátním
způsobem a záměr nebude zdrojem nadlimitní zátěže pro imisní situaci území.
Modelování tzv. druhotné prašnosti, především vlivem přejezdů těžkých
nákladních souprav po špatné komunikaci v těsné blízkosti domů, je nicméně
nemožné. Lze očekávat, že se v suchých obdobích bude jednat o zdroj
obtěžujícího prachu.
V rámci dopracování Dokumentace byla přepracována také Akustická studie, ve
které se nicméně nezměnil finální závěr, tj. že vlivy záměru nebudou
z akustického hlediska významně negativní. Zpracovatel Posudku se s tímto
závěrem neztotožňuje (konkrétní argumenty viz jednotlivé kapitoly Posudku).
Přepracovávat Rozptylovou studii nutné dle názoru zpracovatele Posudku není.
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s názorem, že záměr významným způsobem
ovlivní kvalitu a množství vody v Podhájském potoce. Vlivy poddolování
komunikace III/19838 se nejeví až tak závažné vzhledem ke skutečnosti, že
z této silnice se v podstatě stane účelová komunikaci, procházející středem
kamenolomu se všemi vyplívajícími důsledky.
V zájmovém území lze očekávat i další druhy živočichů nad rámec zjištění,
prezentovaných v biologickém průzkumu. Zpracovatel Posudku se nicméně
domnívá, že vlivy na biotu nejsou limitujícím faktorem záměru (možnost
záchranných transferů, dostatek obdobných biotopů v okolí, antropogenní
povaha dotčených biotopů, které by stejně přirozenou sukcesí zanikly).
V každém případě ale lze očekávat významné vlivy na Podhájský potok, jejichž
rozsah směrem po proudu v současné době nelze odhadnout. Tento potok bude
recipientem všech dešťových vod (vč. sedimentů), odtékajících z prostoru
otvírky resp. těžby. Vykácením ochranného lesa dále dojde k uvolnění procesů
eroze, přičemž všechny tyto sedimenty budou dlouhodobě končit v Podhájském
potoce. Potok bude také jednak recipientem důlních vod a zároveň z něj budou
realizovány odběry vody pro provoz lomu. Dobývací prostor se v případě obou
variant (jižní i severní) přiblíží až do těsné blízkosti tohoto potoka, přičemž
samotná těžba v jižní variantě zasahuje až do blízkosti jeho břehu (viz. obrázek
č. 6 v Dokumentaci) a v severní variantě je plánován výjezd z lomu do jeho nivy
(viz. obrázek č. 7 v Dokumentaci). Důsledkem výše uvedených skutečností bude
degradace toku a jeho břehových porostů v profilech přiléhajících k lomu a
dlouhodobé zanášení koryta sedimenty v profilech pod lomem. Dále lze
očekávat rozkolísání průtoků vody, a to právě v nejméně příznivých ročních
obdobích … čerpání vody z toku v obdobích sucha a naopak intenzivní dotaci
toku v době dlouhotrvajících dešťů. Vybudování čerpacího zařízení zasáhne
přímo to toku. Podhájský potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje
jádrové území resp. osu kvalitního biotopu a jakýkoliv zásah do něj bude
znamenat znehodnocení tohoto území.
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(18) Petra Čápová, 29.5.2015
Připomínka
Pisatelka připomínky uvádí své zkušenosti z obdobným kamenolomem, kde původně
žila a odkud se z důvodu rušení odstěhovala. Zmiňuje především nedodržování daných slibů a
podhodnocování údajů v Dokumentaci. Je vyjádřena především obava z hluku, prašnosti a
světelného smogu.
Vypořádání
Připomínka je dle názoru zpracovatel Posudku důležitá proto, že vystihuje podstatu
celého problému. Lidé se do tohoto kraje stěhují resp. zde žijí proto, že nabízí vysokou kvalitu
životního prostředí a tím i podmínky pro kvalitní život. Jelikož kraj nenabízí příliš možností
k velkému výdělku, dojde provozem kamenolomu k poškození toho nejdůležitějšího, proč zde
lidé žijí. Dojde k narušení jejich životního prostředí a ke znehodnocení jejich nemovitostí. Ti,
kteří budou mít kam, začnou odcházet. Ostatní budou žít na přístupové cestě do kamenolomu.
(19) manželé Hurtovi, 28.5.2015
Připomínka
(1) ad a) – jsou konstatovány výhrady ke společnosti, která je Oznamovatelem záměru.
(2) ad b) příloha 1 – akustická studie – je zmiňován významně negativní vliv
vyvolané dopravy z kamenolomu na přírodní parky Hadovka a Kosový potok. Dále
je konstatován neadekvátní stav přístupové komunikace do kamenolomu pro těžkou
nákladní dopravu a uváděn dlouhodobě destruktivní vliv této dopravy na život
v obcích podél trasy (především pak v Hanově a Lestkově).
(3) bod 3.1, 3. Odrážka – jsou uváděny další pozemky, mající ve smyslu § 12 Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. (ve znění novely č. 217/2016 Sb.) statut „chráněného
venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb“, bezprostředně
sousedící s přístupovou komunikací III/20165, které Dokumentace resp. Akustická
studie nezohledňují.
(4) bod 4.1, Typy zdrojů hluku a způsob hodnocení – je konstatováno, že vzhledem
k nízké vodnatosti Podhájského potoka v suchých obdobích, tj. zároveň v nejvíce
prašných obdobích, nebude v tomto potoce dostatek vody pro zkrápění suroviny a
vodu bude třeba dovážet cisternami. Jízdy těchto cisteren nejsou zohledněny
v Akustické studii (= liniový zdroje je významně podhodnocen).
(5) bod 5.1.1 – je uváděno, že na různých místech Dokumentace jsou prezentovány
různé objemy těžby.
(6) bod 5.2 – Hodnocení hluku z dopravy – je konstatováno, že výsledky hodnocení
vlivů hluku jsou podhodnocené. Je zpochybněn způsob hodnocení a dále je
upozorněno na velmi komplikovaný výjezd těžkých nákladních souprav
s kamenivem v obci Lestkov ze silnice III/20165 na II/201. Dále je upozorněno na
fakt, že tyto naložené soupravy zde budou nejprve muset zastavit a pak se následně
rozjet, což je z akustického i emisního hlediska ta nejnepříznivější varianta. Bude se
tak dít uprostřed obce.
(7) bod 8. Závěr – připomínka poukazuje na skutečnost, že těžce naložené soupravy
budou muset za jízdy z kopce v Hanově „brzdit motorem“, aby zvládly dlouhé
klesání silnice v délce cca 2 km (směrem od kamenolomu) resp. v Lestkově budou
muset zvládnou stoupání do kopce v délce cca 400 m (směrem ke kamenolomu).
V obou případech budou důsledkem vysoké otáčky motorů, vydávající nejvyšší
hluk, navíc o vysoké frekvenci.
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(8) znovu k bodu 5.1 Analýza zjištění stávajících dopravních sítí – je upozorněno na
možnost přepravy kameniva po železnici.
(9) Závěr – je konstatována obava o znehodnocení vlastní nemovitosti.
Vypořádání
(1)
Vzato na vědomí, nicméně pro samotné posouzení záměru v rámci procesu EIA
tyto argumenty nejsou podstatné.
(2)
Zpracovatel Posudku se nedomnívá, že záměr bude mít významný vliv na
zmiňované Přírodní parky, souhlasí ale s tou částí připomínky, která konstatuje
destruktivní vlivy na život v obcích Hanov a Lestkov.
(3)
Připomínka byla vypořádána adekvátním způsobem.
(4)
Zpracovatel Posudku s touto připomínkou souhlasí, jedná se o podhodnocení
liniového zdroje. Akustická studie uvažuje pouze s jízdami nákladních souprav,
převážejících kamenivo (resp. pro něj přijíždějících). S obslužnou dopravou
neuvažuje.
(5)
Zpracovatel Posudku vychází z předpokladu, že objem roční expedice bude činit
maximálně 90.000 t, jak je Dokumentací deklarováno v bodě „I.2“
(6)
Zpracovatel Posudku s touto připomínkou souhlasí. Z dopravně-bezpečnostního
hlediska je křižovatka III/20165 vs. II/201 v centru obce Lestkov pro těžké
nákladní soupravy (ať již naložené 31 t kamene či prázdné) neprůjezdná. Režim
jízdy, který si vyžádá zde zastavit, rozhlédnout se a pak se po nějaké době opět
rozjet, je z hlediska emisního, ale především akustického, velmi nepříznivý.
Tímto úsekem se přitom má realizovat 30 jízd v průběhu každého pracovního
dne (200 dní v roce) po dobu 20ti let. V těchto počtech navíc nejsou zohledněny
další obslužné jízdy.
(7)
Zpracovatel Posudku s touto připomínkou souhlasí.
(8)
Zařazení resp. nezařazení varianty přepravy po železnici je zcela v kompetenci
Oznamovatele. Pakliže tuto variantu do procesu EIA nezařadil, nelze mu jí
přikazovat.
(9)
Zpracovatel Posudku se domnívám, že realizace záměru bude mít významný
negativní vliv na ceny nemovitostí podél přístupové trasy.
(20) Erika Tampierová, 29.5.2015
Připomínka
Je vyjádřena pochybnost, že by nešlo využít železniční dopravy, která vede až do
Poběžovic. Dále je konstatováno, že realizace záměru bude představovat znehodnocení zdejší
nemovitosti pani Tampierové, stejně tak jako i nemovitostí ostatních.
Vypořádání
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s připomínkou, že realizace záměru bude mít velmi
významný vliv na hodnotu nemovitostí v obcích Hanov a Lestkov.
Zařazení resp. nezařazení varianty dopravy po železnici do procesu EIA je výlučně
záležitostí oznamovatele.
(21) manželé Hynkovi, 28.5.2015
Připomínka
Dtto připomínka manželů Smatanových.
Vypořádání
Dtto vypořádání připomínka manželů Smatanových.

45

Posudek - DP Hanov u Lestkova

(22) ing. Miroslav Sedláček, došlo 29.5.2015
Připomínka
Dtto připomínka manželů Smatanových.
Vypořádání
Dtto vypořádání připomínka manželů Smatanových
(23) ing. Jiří Sedláček, 27.5.2015
Připomínka
Dtto připomínka manželů Smatanových.
Vypořádání
Dtto vypořádání připomínka manželů Smatanových
(24) Jaroslav Kotala a Veronika Krejčová, 28.5.2015
Připomínka
Dtto připomínka manželů Smatanových.
Vypořádání
Dtto vypořádání připomínka manželů Smatanových
(25) manželé Jíchovi, zastoupeni Mgr. Ing. Čejkovou, 31.5.2015
Připomínka
Dtto připomínky (17) Chrástecký spolek
Vypořádání
Dtto vypořádání připomínek Chrásteckého spolku
K dopracované dokumentaci byla doručena následující vyjádření:
26. Město Kladruby, čj. MK/1100/2016, ze dne 30.11.2016
27. Město Stříbro, čj. 62/MS16, ze dne 30.11.2016
28. Městský úřad Tachov, čj. 10040/2016-VED/TC, ze dne 25.11.2016
29. Obec Velký Malahov, ze dne 30.11.2016
30. Město Horšovský Týn, čj. MUHT 13204/2016, ze dne 29.11.2016
31. Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 21.11.2016
32. Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 22.11.2016
33. Krajská hygienická stanice, čj. KHSPL/27707/21/2016, ze dne 15.11.2016
34. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, čj. 923/520/16, ze dne
29.11.2016
35. Česká inspekce životního prostředí, čj. ČIŽP/43/Ř1/1600175.003/16/ZHN, ze dne
24.11.2016
36. Obvodní báňský úřad, čj. SBS 34482/2016/OBÚ-06, ze dne 8.11.2016
37. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. 923/520/16, ze dne
27.10.2016
38. Bc. Radek Pokorný, ze dne 28.11.2016
39. Marek Smatana, ze dne 28.11.2016
40. Lukáš Jícha, Mgr.Ing. Ivana Čejková, ze dne 29.11.2016
41. Lukáš Jícha, ze dne 28.11.2016
42. Lukáš Jícha (druhá část), ze dne 28.11.2016
43. ing. Jitka Hynková, ing. Jiří Hynek, ze dne 27.11.2016
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44. Větrné mlýny na Tepelsku z.s., ze dne 27.11.2016
45. Spolek Hostíčkov, ze dne 25.11.2016
46. Tomáš Hurta, ze dne 23.11.2016
V.4. Vyjádření
Dokumentaci

dotčených

územně

samosprávných

celků

k dopracované

(26) Město Kladruby, čj. MK/1100/2016, ze dne 30.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že záměr způsobí navýšení dopravní zátěže ve městě (prach, hluk,
emise).
Vypořádání
Ano, pakliže bude nákladní doprava s kamenivem trasována skrz město, tyto negativní
vlivy lze opravdu očekávat. Dokumentace je nehodnotí.
(27) Město Stříbro, čj. 62/MS16, ze dne 30.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že město bude negativně ovlivněno důsledky těžké nákladní
automobilové dopravy, která bude muset projíždět jeho středem. Již v současné době je zde
přitom dopravní zátěž neúnosná.
Je uvedeno, že těžbou dojde ke znehodnocení kvality vody v Podhájském potoce a
následně pak i v potoce Hadovka, kam se výše uvedený potok vlévá. Jedná se přitom o EVL.
Zmiňováno je i nebezpečí znečištění vody ve vodní nádrži Hracholusky. Je konstatováno, že
otvírka a provoz lomu budou mít negativní dopad na turistický ruch v Mikroregionu
Hracholusky, jehož součástí je i město Stříbro.
Dále je konstatováno, že v nedaleké lokalitě Zhořec je uvažováno s otvírkou dalšího,
podstatně většího, kamenolomu, přičemž hrozí nebezpečí kumulace negativních vlivů.
Je konstatován i obecně špatný stav vozovek v oblasti kolem záměru.
Vypořádání
Ano, pakliže bude průjezd těžkých nákladních automobilů trasován na město Stříbro,
dojde zde ke všem negativním důsledkům, které připomínka zmiňuje. Dokumentace se těmito
vlivy nezabývá.
Vzhledem k blízkosti Podhájského potoka dojde k jeho degradaci (viz text výše). Je
přitom velmi obtížné posoudit, kam až tento negativní vliv zasáhne. Zpracovatel Posudku se
nicméně domnívá, že za běžných (tj. nehavarijních) stavů toto negativní ovlivnění potoka
Hadovka je vysoce nepravděpodobné, natož pak přehrady Hracholusky.
Otvírka dalšího kamenolomu v lokalitě Zhořec a s tím spojené negativní kumulativní
vlivy … pakliže by opravdu tento záměr byl v takovém stupni rozpracovanosti, že je jeho
realizace pravděpodobná, měla jej Dokumentace minimálně zmínit (další detaily viz kapitola
Posudku „II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení“). Vyhlášení naturového území v sousedství přitom tento záměr neeliminuje.
Stav vozovek … ano vozovky v zájmovém území, po kterých je navrhována přeprava
těžkých nákladních souprav s kamenivem jsou ve zcela neadekvátním stavu. Průjezdy těchto
souprav tento stav dále zhorší. Mimo jiné i s ohledem na tuto skutečnost lze konstatovat, že
do prostoru těžby neexistuje žádná adekvátní přístupová komunikace.
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(28) Městský úřad Tachov, čj. 10040/2016-VED/TC, ze dne 25.11.2016
Připomínka
Je zpochybněno krajinářské hodnocení, biologický průzkum a posouzení míry zásahu do
VKP. Dále je konstatována sada faktů, majících vztah k záměru a jsou navržena některá
opatření.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
(29) Obec Velký Malahov, ze dne 30.11.2016
Připomínka
Obec zásadně nesouhlasí s trasou č. 2 směrem z kamenolomu na Podběžovice, přes
Stříbro a Horšovský Týn. Je upozorněno na špatný stav vozovky a stávající vysokou dopravní
zátěž.
Vypořádání
Ano, pakliže bude doprava trasována touto obcí, lze očekávat stejné negativní vlivy,
jako v jiných obcích na přístupové trase. Dokumentace toto nehodnotí.
(30) Město Horšovský Týn, čj. MUHT 13204/2016, ze dne 29.11.2016
Připomínka
Město Horšovský Týn zásadně nesouhlasí s trasováním těžké nákladní automobilové
dopravy přes toto město. Jako důvod jsou uváděny tyto skutečnosti: zhoršení dopravní
situace, špatný stav komunikací, nevhodné směrové, výškové a šířkové uspořádání
komunikací ve městě, hluk z průjezdu souprav, přítomnost obytných domů a historických
budov v těsné blízkosti trasy, nemožnost vyminutí se dvou vozidel na některý úsecích.
Vypořádání
Jedná se o obvyklou připomínkou obcí a měst podél velmi dlouhé přístupové trasy, která
je většinou vedena po komunikacích nevyhovující kapacity a stavu. Dokumentace vlivy na
životní prostředí obcí podél přístupové trasy (resp. tras) nehodnotí.
(31) Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 21.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že Podhájský potok nebyl zahrnut do dotčené oblasti.
Je konstatován špatná stav silnic v okolí záměru.
Je vznesen požadavek na zohlednění kumulativních vlivů těžební činnosti v nedalekém
DP Zhořec. Toto nebylo Dokumentací provedeno.
Je konstatováno opomenutí výskytu kriticky ohrožené zelenokvěté a hřibu borovém.
Dále je konstatována absence mykologického průzkumu, což vzhledem k mykologickému
významu území, je považováno za významný nedostatek. Doporučen je také průzkum
briologický.
Je vznesen požadavek na přípravu krizové varianty pro případ ztráty vody, na provedení
zkušebního odstřelu, na provádění průběžné kontroly stavu budov v souvislosti se zvýšeným
provozem a dále je navržena etapizace záměru.
Vypořádání
Ano, Podhájský potok nebyl do posouzení v dostatečné míře zahrnut a přitom bude dle
názoru zpracovatele Posudku významně ovlivněn.
Ano, okolní silnice se nacházejí ve špatném stavu.
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Ano, o nedalekém dobývacím prostoru Zhořec není v Dokumentaci zmínka, jakož ani o
možných kumulativních vlivech. Tyto negativní vlivy se přitom projeví nejen v obcích Hanov
a Lestkov, ale i ve všech dalších obcích na společném úseku přístupové trasy (další detaily viz
kapitola Posudku „II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení“).
Postiženy budou i další druhy rostlin a živočichů, než uvádí výčet v Dokumentaci,
nicméně zpracovatel Posudku se domnívá, že se jedná převážně o druhy vázané na stanoviště
druhotně vzniklá antropogenními aktivitami. Jejich výskyt se tudíž zpracovateli Posudku
nejeví jako nepřekonatelný limit posuzovaného záměru. Lokalita (jakož i celé její okolí)
nicméně v každém případě je mykologicky velmi bohatá.
Zpracovatel Posudku se domnívá, že jeden kontrolní odstřel, navíc ve fázi, kdy lom ještě
není zahlouben, nebude mít velkou vypovídací hodnotu.
(32) Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 22.11.2016
Připomínka
Je požadováno veřejné projednání záměru před jeho schválením.
Je konstatováno zvýšení akustické zátěže, nárůst rizika dopravních nehod v Hanově i
Lestkově a absence kompenzačních opatření pro občany těchto obcí.
Je upřednostňována varianta T1.
Vypořádání
Ano, z podstaty procesu EIA vyplývá, že dojde k veřejnému projednání před vydáním
finálního stanoviska.
Zpracovatel Posudku se domnívá, že žádná z předkládaných variant není z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelná, tudíž ani varianta T1.
V.5. Vyjádření dotčených správních úřadů k dopracované Dokumentaci
(33) Krajská hygienická stanice, čj. KHSPL/27707/21/2016, ze dne 15.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že realizací posuzovaného záměru dojde k nárůstu hluku, a to zejména
u komunikace III/20165. Dále je konstatováno, že na základě výsledků hlukové studie pro
OOVZ akceptovatelné obě navržené varianty směru dopravy z lomu do zpracovatelského
závodu.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
(34) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, čj. 923/520/16, ze dne
29.11.2016
Připomínka
Je upřednostňována varianta 1 a je upozorněno na nabytí účinnosti Opatření obecné
povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
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(35) Česká inspekce životního prostředí, čj. ČIŽP/43/Ř1/1600175.003/16/ZHN, ze
dne 24.11.2016
Připomínka
Požadují do podmínek stanoviska uvést povinnost pravidelných rozborů vypouštěných
vod a zpracování havarijního plánu.
Je konstatováno, že ve výčtu navazujících rozhodnutí chybí vydání souhlasu dle § 14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., k čemuž je pravomocný orgán státní správy lesů, tj. odbor
životního prostředí, oddělení ochrany lesa, Krajský úřad Plzeňského kraje.
Vypořádání
Vzato na vědomí.
(36) Obvodní báňský úřad, čj. SBS 34482/2016/OBÚ-06, ze dne 8.11.2016
Připomínka
Vzhledem k povinnosti hospodárného využití výhradního ložiska dané ustanovením §
30 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů se OBÚ přiklání
k variantě. č. T2 (dle plochy těžby) s možností úpravy suroviny v místě těžby dle varianty U2.
Vypořádání
Vzato na vědomí
(37) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. 923/520/16, ze dne
27.10.2016
Připomínka
Neuplatňují žádné připomínky.
Vypořádání
Vzato na vědomí
V.6. Vyjádření veřejnosti k dopracované Dokumentaci
(38) Bc. Radek Pokorný, ze dne 28.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že Dokumentace je zpracována neobjektivně a důsledky stanovení DP
Hanov u Lestkova nejsou dopracovány. Je uveden výčet těchto důsledků. Jsou konstatovány
devastující dopady na zdejší rostlinná společenstva s důrazem na zvláště chráněné druhy. Je
zpochybněno biologické hodnocení s poukazem na neobjektivitu a nedbalost. Dále jsou
zpochybňována Dokumentací navržená eliminační opatření.
Pisatel připomínky navštívil dotčenou lokalitu a na základě, jak je konstatováno při
zběžném ohledání, zde nalezl dalších 8 druhů cévnatých rostlin (z nichž několik zvláště
chráněných) a 17 druhů obratlovců (z nichž několik zvláště chráněných). Je konstatováno, že
mykologický průzkum nebyl dělán vůbec. Nálezy opomenutých druhů zvláště chráněných
rostlin jsou dokumentováno fotograficky.
Vypořádání
Lze souhlasit s připomínkou, že některé závěry Dokumentace jsou tendenční ve
prospěch záměru (detaily viz vypořádání předchozích připomínek). Samotné území, kde má
probíhat těžba, bude opravdu zcela devastováno a záchranné transfery živočichů mají opravdu
svá vážná omezení (detaily viz vypořádání předchozích připomínek). Je vysoce
pravděpodobné, že dále dojde k devastaci Podhájského potoka a jeho břehových porostů. Tyto
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argumenty proti záměru jsou velmi významné, zpracovatel Posudku se nicméně domnívá, že
daleko významnější jsou negativní vlivy vyvolané těžké nákladní automobilové dopravy na
bezpečnostní situaci, hluk, faktory pohody místních obyvatel a hodnotu nemovitostí. Samotné
vlivy na zdejší biotu, která zde vznikla druhotně na člověkem vytvořených biotopech (tzv.
man-made habitats), by dle názoru zpracovatele Posudku k zamítavému stanovisku
neopravňovaly. Ve spojitosti s výš uvedenými vlivy však podporují negativní soud
zpracovatele Posudku na záměr.
Pouze pro úplnost, pisatelem připomínky uváděný výskyt ještěrky zední (Podarcis
muralis) je vyloučen. Tento druh se zde se 100% pravděpodobností nevyskytuje. Výskyt
ještěrky zelené (Lacerta viridis) je zde s pravděpodobností hraničící s jistotou také vyloučen.
(39) ing. Marek Smatana, ze dne 28.11.2016
Připomínka
Je zpochybněno trasování těžké nákladní automobilové dopravy přes obec Hanov.
Navrženy jsou jiné trasy. Dále je poukázáno na možnou přepravu po železnici.
Je požadováno zpracování havarijního plánu pro případ stržení vody z nedalekých
studní těžební činnosti.
Vzhledem k blízkosti Podhájského potoka je požadován seznam preventivních opatření
proti úniku ropných látek do zemin a do vod a zpracování havarijního plánu.
Je vznesen požadavek na stanovení maximální úrovně seismicity u nejbližších budov a
následná validace těžebních postupů s ohledem na výsledky zkoušek.
Vypořádání
Trasování těžké nákladní automobilové dopravy z kamenolomu po Dokumentací
navržené trase je dle názoru zpracovatele Posudku nereálné. V současné době do prostoru
těžby neexistuje žádná adekvátní přístupová trasa. Zařazení nových tras (jak pro nákladní
automobily tak pro přepravu po železnici) by znamenalo zahájit proces EIA od začátku.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel Dokumentace tuto variantu nezařadil, nelze jej
k tomu nutit ani tuto variantu dodatečně posuzovat.
Požadavek na zpracování havarijního plánu jde dle názoru zpracovatele Posudku nad
rámec procesu EIA, mimo jiné i vzhledem k malé pravděpodobnosti této události.
Seznam preventivních opatření a havarijní plán bývají součástí následných povolovací
stupňů a zde jsou vzhledem k vyšší míře obecnosti neadekvátní. Je nicméně třeba počítat
s tím, že Podhájský potok bude v partii pod lomem a také níže po proudu devastován těžební
činností.
Požadavek na zkušební odstřely a stanovení maximální úrovně seismické odezvy u
okolních budov lze požadovat za oprávněný. Vzhledem k celkovému negativnímu výsledku
předkládaného Posudku však není zařazen do souhrnných požadavků.
(40) Lukáš Jícha, Mgr.Ing. Ivana Čejková, ze dne 29.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že Oznamovatel resp. zpracovatel Dokumentace neuvedl resp.
neposoudil na patřičném místě skutečnost, že v přímém kontaktu se záměrem je připravován
další záměr obdobného charakteru (= kamenolom) a to stejným investorem a že se na přípravě
tohoto záměru sám zpracovatel Dokumentace podílí. Jedná se přitom z pohledu pisatele
připomínky o závažnou skutečnost, jejímž důsledkem hrozí významné negativní kumulativní
vlivy na životní prostředí. Další podrobné detaily viz text připomínky. Je konstatováno, že
tímto došlo k záměrnému „zatajení činnosti, která ve spojení s činností, která má být
předmětem posouzení v Oznámení, zásadně ovlivní životní prostředí v daném území“.
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S poukazem na § 2 odst. 4 správního řádu, které stanoví, že správní orgán dbá, aby přijaté
řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, je
požadováno, aby oba tyto záměry byly posouzeny společně a nedocházelo k obcházení
zákona účelovým rozdělením záměru na dílčí části. Z výše uvedeného důvodu je navrženo,
aby správní orgán uložil Oznamovateli povinnost doplnit resp. přepracovat Oznámení resp.
Dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí se zohledněním kumulativních vlivů
obou záměrů. Do té doby je požadováno přerušení řízení. Dále je uveden odkaz na spis MŽP,
který dokládá povolení průzkumných prací na druhém ložisku v sousedství posuzovaného
záměru.
Je konstatováno, že ve výčtu pozemků dotčených záměrem chybí pozemek kolem
Podhájského potoka a je požadováno, aby došlo k doplnění resp. přepracování Dokumentace
se zohledněním vlivů záměru na tento pozemek.
Je požadováno dopracovat Dokumentaci o vlivy jímání vody na průtoky v Podhájském
potoce, a to při zohlednění skutečnosti, zda i v nejsušších částech roku zbude v toku tzv.
ekologický průtok. Je konstatováno, že toto Dokumentace neřeší a dále že neřeší zvýšené
odběry vody v suchých periodách pro účely kropení silnic v přilehlých obcích. Připomínkou
je zmíněna potřeba dodržování Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES). Dále je
požadováno ověření relevantnosti uváděných průtoků v Podhájském potoce ve vztahu
k záměrem uváděným odběrům vody.
Dále je požadováno doplnění hydrobiologického průzkumu z důvodu zpřesnění vlivů na
Podhájský potok.
Vypořádání
Pakliže opravdu došlo k tomuto zatajení, lze souhlasit s připomínkou, že se jedná o
významné pochybení při zpracování Dokumentace. Bez ohledu na to, v jakém stupni se
sousední záměr nachází, měl být vzhledem ke své povaze i situování Dokumentací minimálně
identifikován a s ohledem na stav jeho rozpracovanosti zohledněn při hodnocení
kumulativních vlivů. Zpracovatel Posudku se nicméně domnívá, že negativní vlivy
předkládaného záměru jsou natolik významné i bez kumulace se záměrem sousedním, že
tento záměr nelze doporučit k realizaci a není nutné přerušovat správní řízení. Zohlednění
případných kumulativních vlivů může přinést pouze zhoršení (další detaily viz kapitola
Posudku „II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení“).
Lze souhlasit s tvrzením, že v Dokumentaci chybí pozemek resp. pozemky kolem
Podhájského potoka, kam přímo zasahuje posuzovaný dobývací prostor. Bez ohledu na
skutečnost, zde tento pozemek byl či nebyl Dokumentací uváděn, předkládaný Posudek se
vlivy na tento potok a jeho břehové biotopy zabýval a lze očekávat, že vzhledem k povaze
záměru a jeho rozloze doje k degradaci určité části této vodoteče a jejích břehových partií, a
to buď přímo fyzickými zásahy (zásahy do koryta, čerpání vody z toku, vypouštění vod
z kamenolomu do toku) nebo druhotnými vlivy záměru (prašnost, zabahnění splachy
z přístupové komunikace, odtěžení ochranného lesa a následná eroze opět se zanesením
koryta hlínou). Z tohoto je zřejmé, že ovlivnění Podhájského potoka přímými odběry vody je
jen jedním z vícero negativních vlivů záměru, a to bez ohledu na přesnost stanovení průtoků
v potoce či na druhovou pestrost těchto akvatických biotopů. V každém případě je třeba
počítat, že tento potok a jeho břehové partie budou v určitém úseku degradovány (v různých
partiích různou měrou).
(41) Lukáš Jícha, ze dne 28.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že zpracovatel Dokumentace záměrně vynechal mnoho připomínek
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veřejnosti k EIA, a to vč. připomínky pana Jíchy z předchozího stupně procesu EIA. Je tudíž
požadováno prověření způsobilosti zpracovatele Dokumentace k úkonům daným jeho
autorizací. Dále je požadováno nové zpracování Dokumentace jiným zpracovatelem. Je také
požadováno prověření, zda k obdobným pochybením nedošlo i u jiných Oznámení,
zpracovaných tímto zpracovatelem.
Vypořádání
Výše uvedené připomínky jdou nad rámec předkládaného Posudku. Předkládaný
Posudek nicméně detailně hodnotí způsob, jakým zpracovatel Dokumentace vypořádal resp.
nevypořádal každou z došlých připomínek (viz výše).
(42) Lukáš Jícha (druhá část), ze dne 28.11.2016
Připomínka
1.1. Biologický průzkum
Jsou konstatovány nedostatky biologického průzkumu, absence průzkumu
hydrobiologického, neadekvátnost navržených transferů, absence metodiky popisující terénní
práce, absence informace o plošném rozsahu průzkumu, absence určitých časových období,
omezení biologického průzkumu pouze na samotnou plochu těžby.
1.2.
Zde je prezentován návrh, kde všude by průzkum měl být dále zpracován.
1.3. hydrobiologický průzkum
Je konstatováno nepříznivé ovlivnění Podhájského potoka a souvisejících biotopů a je
prezentován výčet potenciálně ovlivněných akvatických biotopů po proudu.
1.4.
Je požadováno přizvání jiného biologa se znalostí místních poměrů a přizvání
hydrobiology z Povodí Vltavy, aby provedl hydrobiologický průzkum. Je zpochybněna
vodnatost toku pro požadované odběry vody a je požadováno provedení aktuálního a
dlouhodobého měření průtoků. Vzhledem k dopadům na tyto biotopy je požadováno přizvání
odborníka z AOPK.
2. Nebezpečí ovlivnění radiového vysílání
Je konstatováno, že se k záměru nevyjádřila Armáda ČR, jejíž základna se nachází
nedaleko.
3. Pokles cen nemovitostí
Je konstatováno, že nejvyšší hodnotou nemovitostí je kvalita zdejšího životního
prostředí a důsledkem negativních vlivů záměru na životní prostředí bude právě pokles cen
místních nemovitostí.
4. Dopady na zdraví obyvatel
Je konstatováno, že není definován okruh potenciálních vlivů záměru na lidské zdraví a
je navržen způsob, jakým by to mělo být provedeno.
5. Havarijní plán
Je konstatováno, že nebyl sestaven havarijní plán.
6. Nakládání s vytěženou surovinou
Je konstatováno, že nejsou zanalyzovány dopady zvýšené prašnosti na obyvatele
Poběžovic.
7. Okolní lomy
Je upozorněno na skutečnost, že investor v blízkém okolí připravuje další obdobné
otvírky kamenolomů, o kterých se v Dokumentaci nezmiňuje.
8. Archeologické průzkumy
Je konstatována absence archeologického průzkumu.
9. Tento bod zde není
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10. Tento bod zde není
11. Rozbory vod
Je konstatováno, že nebyly udělány rozbory vod.
12. Přístupové cesty
Je konstatováno, že nebyla udělána analýza adekvátnosti přístupových komunikací do
prostoru kamenolomu.
13. Humidita a její důležitost pro ekosystémy
Je konstatována absence měření humidity a je požadováno její měření a vyhodnocení
vlivu vykácení lesa. Dále je požadována analýza zadržování vody v půdě a posouzení vlivů
záměru na projevy eroze.
14. Sčítání dopravy
Je konstatována neobjektivita provedeného sčítání dopravy.
Vypořádání
1.1. Biologický průzkum
Jedná se o opakující se připomínku. Zpracovatel posudku se domnívá, že vliv na biotu
bude významný, nejedná se nicméně o nepřekonatelný limit záměru, a to především vzhledem
na skutečnost, že postižené biotopy budou druhotně vzniklé lidskou činností a to převážně
v nedávné době. Účinnost záchranných transferů je komentována výše.
1.2.
Provedení biologického průzkumu v navrhovaném rozsahu je naddimenzované.
1.3. hydrobiologický průzkum
Podhájský potok bude v některých úsecích degradován (další podrobnosti viz výše).
1.4.
Volba odborníka na biotu při zpracování biologického průzkumu je v kompetenci
oznamovatele. V rámci procesu EIA je toto rozhodnutí plně v jeho kompetenci.
AOPK není v tomto případě místně ani věcně příslušným DOSS.
2. Nebezpečí ovlivnění radiového vysílání
Volva DOSS při projednávání tohoto záměru je v kompetenci Ministerstva životního
prostředí. Zpracovateli Posudku se k tomuto nepřísluší vyjadřovat.
3. Pokles cen nemovitostí
Ano, zpracovatel Posudku s připomínkou souhlasí. Záměr bude mít významný negativní
vliv na cenu nemovitostí v oblasti postižení vlivy záměru.
4. Dopady na zdraví obyvatel
Zpracovatel Posudku se domnívá, že samotný provoz v kamenolomu nebude mít
významné vlivy na zdraví obyvatel. Tyto vlivy nicméně mít bude vyvolaná těžká nákladní
automobilová doprava, projíždějící středy obcí.
5. Havarijní plán
Existence havarijního plánu s současné době není nutná.
6. Nakládání s vytěženou surovinou
Zpracovatel Posudku se domnívá, že zvýšení prašnosti nebude natolik významné, aby
v Podběžovicích docházelo vlivem záměru k překračování limitů PM10, PM2.5 či obtěžování
druhotnou prašností.
7. Okolní lomy
Pakliže došlo k zatajení těchto aktivit, jedná se o významný nedostatek Dokumentace
s dopadem na učiněné závěry.
8. Archeologické průzkumy
Vzhledem k povaze záměru a jeho situování se dle názoru zpracovatele Posudku
nejedná o významný nedostatek Dokumentace.
9. Tento bod zde není
10. Tento bod zde není
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11. Rozbory vod
Dle názoru zpracovatele Posudku se nejedná o významný nedostatek Dokumentace.
12. Přístupové cesty
Zpracovatel Posudku se domnívá, že do prostoru kamenolomu v současné době nevede
žádná adekvátní přístupová komunikace.
13. Humidita a její důležitost pro ekosystémy
Dle názoru zpracovatele Posudku se v případě „humidity“ nejedná o významný
nedostatek Dokumentace. Vykácení ochranného lesa nad Podhájským potokem bude mít
v souladu s připomínkou za následek uvolnění erozních procesů s přímým dopadem na kvalit
Podhájského potoka.
14. Sčítání dopravy
Sčítání dopravy bylo provedeno autorizovanou osobou a jeho zpochybnění je možné
pouze provedením jiného (obdobného) autorizovaného sčítání.
(43) ing. Jitka Hynková, ing. Jiří Hynek, ze dne 27.11.2016
Připomínka
1. Je konstatováno, že nedošlo k zohlednění připomínek k předchozí verzi
Dokumentace ze dne 29.5.2015.
2. Je konstatována absence biologického průzkumu Podhájského potoka, kam mají být
odváděny důlní vody a kde se přitom vyskytuje početná populace vranky obecné a
předpokládá se výskyt raka říčního a střevle potoční.
3. Jsou konstatovány negativní vlivy clonových odstřelů na statiku domů a nedaleké
zdroje pitné vody (strhnutí hladiny vody směrem k DP). Dokumentace neřeší tuto
možnou havarijní situaci (viz povinnost plynoucí z procesu EIA na nedaleký DP
Zhořec).
4. S odvoláním na vyjádření SÚS je konstatován nevyhovující stav přístupové
komunikace s dopadem na vysokou míru vibrací při průjezdu těžkých nákladních
automobilů s kamenivem.
5. Je konstatován negativní vliv otřesů na domy v Hanově, které byly postaveny v 18.
století a stojí bez základů přímo na skále. Je požadován zkušební odstřel, na základě
kterého by se posoudily vlivy vibrací na tyto domy. Je požadována změna trasy
mimo obce Hanov a Lestkov.
Vypořádání
1. Ano některé připomínky opravdu nebyly vypořádány adekvátním způsobem.
2. Určité partie Podhájského potoka, jakož i přilehlé břehové biotopy budou vlivem
realizace záměru znehodnoceny.
3. Exaktní posouzení vlivů odstřelů na zdroje pitné vody a statiku domů v tuto chvíli
není možné. Mohou resp. nemusí se projevit až v určitých fázích těžby. Zpracovatel
Posudku se nicméně domnívá, že toto riziko vzhledem ke vzdálenosti a výškovému
situování zdrojů vody jakož i domů není příliš pravděpodobné (další detaily viz
kapitola Posudku „II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení“).
4. Ano, přilehlé silnice jsou ve špatném stavu a povrch vozovky zvýší intenzitu vibrací
při průjezdech těžkých souprav s kamenivem.
5. Zpracovatel Posudku souhlasí s tím, že v současné době do uvažovaného prostoru
těžby nevede žádná adekvátní přístupová komunikace.
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(44) Větrné mlýny na Tepelsku z.s., ze dne 27.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že v okolí posuzovaného záměru se připravují přímo oznamovatelem
posuzovaného záměru otvírky dalších kamenolomů (zmiňován je konkrétně DP Zhořec I,
vymezení výhradního ložiska Hostíčkov, DP Zhořec II). Dokumentace nezohledňuje
kumulativní vlivy těchto záměrů.
Jsou konstatovány negativní vlivy na Podhájský potok, který bude DP přímo dotčen. Je
konstatováno, že tato vodoteč se přímo stane součástí DP, přičemž toto je doloženo zákresem
v mapě. Do Podhájského potoka bude přímo zasaženo i přístupovou komunikací (opět
doloženo zákresem do mapy). Je konstatováno, že přes tyto zkutečnosti nebyl Podhájský
potok zahrnut do zájmového území a tím ani hodnoceny vlivy na něj. Je dokladována
ekologická hodnota tohoto potoka a jsou zmíněny rizikové faktory jeho ovlivnění.
Je konstatována neadekvátnost přístupové trasy do kamenolomu, přičemž jsou
konkrétně zmiňovány nejproblematičtější úseky (mostek před hrází rybníka v Lestkově,
průjezd lipovou alejí na konci obce Hanov). Tento druhý úsek šířkově vymezují vzrostlé
stromy na 3,45 m (úsek je dokumentován fotograficky). Je konstatováno, že pravidelným
průjezdem deklarovaného množství těžkých nákladních souprav dojed k poškození a úhynu
těchto více jak 150 let starých strom.
Vypořádání
Ano, lze souhlasit s tvrzením, že Dokumentace nezohledňuje kumulativní vlivy
sousedních záměrů (další viz kupř. vypořádání připomínky č. 46 pana Tomáše Hurty a
dalších).
Ano, lze souhlasit s tvrzením, že určité partie Podhájského potoka budou degradovány
(další viz kupř. vypořádání připomínky č. 40 autorů Lukáš Jícha, Mgr.Ing. Ivana Čejková a
další připomínky).
Lze souhlasit s připomínkou, týkající se neadekvátnosti přístupové trasy. Na většině
silnice mezi Hanovem a Lestkovem se těžké nákladní automobily nevyhnou žádnému dalšímu
vozidlu. V tomto úseku zároveň hrozí nebezpečí střetů s chodci (není zde chodník).
Dokumentace se vlivy na výše uvedené stromy nezabývala.
(45) Spolek Hostíčkov, ze dne 25.11.2016
Připomínka
Je konstatováno, že nebyl proveden biologický průzkum Podhájského potoka přesto, že
se tato vodoteč nachází uvnitř dobývacího prostoru, mají sem být odváděny důlní vody jakož i
splachy ze silnice a voda z této vodoteče má být jímána.
Dále je zpochybněno hodnocení vlivů na EVL Hadovka. Podhájský potok je
nejvýznamnějším přítokem potoka Hadovka. Na podporu tohoto tvrzení je uváděna
biologická charakteristika tohoto EVL dle „Souhrnu doporučených opatření pro evropsky
významnou lokalitu Hadovka (CZ0323825).
Vypořádání
Lze očekávat, že Podhájský potok, jakož i jeho břehové porosty, budou v určitých
partiích degradovány přímými i nepřímými vlivy těžby v kamenolomu (detaily viz vypořádání
připomínek výše). Významnější negativní ovlivnění EVL Hadovka se nicméně nezdá příliš
pravděpodobné resp. mu lze adekvátními organizačními opatřením předcházet. Tento potok se
nachází dost daleko na to, aby případná havárie, mající původ v kamenolomu, byla zastavena
dříve, než sem pronikne.
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(46) Tomáš Hurta, ze dne 23.11.2016
Připomínka
Připomínka zpochybňuje způsob výpočtu průjezdů těžkých nákladních automobilů, jak
jej prezentuje příloha 1a. Je konstatováno, že se jedná o významné podhodnocení faktického
nárůstu oproti existujícímu stavu, který v obci Hanov bude činit 600 % a v obci Lestkov
dokonce 1.600 %. Nejedná se přitom o nárůst konečný.
Je konstatováno, že záměr neuvažuje přítomnost dalších nákladních automobilů
z okolních lomů, jejichž otevření se v okolí připravuje a dále faktickou nemožnost vyminutí
se dvou těžkých nákladních souprav (celková hmotnost až 90 tun) na přístupové komunikaci.
Tento problém zde bude existovat i v případě, když se nákladní souprava potká s osobním
automobilem. Tyto skutečnosti pisatel poznámky dokládá na rozměrech vozovka a daných
automobilů.
Připomínka dále na základě výsledků Akustické studie konstatuje, že průjezd 15ti
nákladních souprav za den je z akustického hlediska limitem (= více aut bude znamenat
překračování akustických limitů), přičemž Dokumentaci ani Akutická studie neuvažují
kumulativní vlivy s dalšími obdobnými záměry v okolí, které budou představovat další
vnesení dopravy (a tím i nárůst akustické zátěže) do Hanova a Lestkova.
Je konstatováno nebezpečí poškození domů v Lestkově a Hanově otřesy způsobenými
dopravou a odstřely.
Je konstatováno významné riziko kvalitních biotopů (a bioty) kolem Podhájského
potoka a potoka Hadovka (EVL), a to jak při běžném provozu, tak při havarijních stavech.
Je konstatováno riziko, že vlivem puklin ve skalním podloží se po vytěžení v lomu voda
neudrží a ten zůstane po většinu roku suchý. Toto Dokumentace nehodnotí. Následně pak
bude předmětem zájmu o jeho zplanění druhotnými substráty.
Jako zcela zásadní pak pisatel připomínky považuje skutečnost, že se v okolí připravují
otvírky dalších kamenolomů, přičemž je uváděn konkrétně DP Zhořec a se záměrem přímo
sousedící Hostíčkov. Detailně pak pisatel připomínky dokumentuje potřebu expedice velkého
množství živcové suroviny mimo hranice ČR a tím i reálnost souběhu těžby v okolních
lomech.
Na závěr vyjádření jsou shrnuty nejdůležitější rizika záměru: (1) negativní ohrožení
bioty potoků Podhájský a Hadovka, (2) ohrožení nemovitého majetku obyvatel Hanova a
Lestkova a (3) neadekvátnost přístupové trasy.
Vypořádání
Ano, lze souhlasit s připomínkou, že údaj o stávajících průjezdech těžkých nákladních
automobilů, použitý pro vyhodnocení nárůstu vlivem záměru, je prezentován zavádějícím
způsobem. Kupř. ve výpočtovém bodě MM1 (= Lestkov) Dokumentace uvádí (a ve svých
závěrech dále zohledňuje) 58 průjezdů osobních automobilů a 9 průjezdů těžkých nákladních
automobilů. Ve skutečnosti se ale dle sčítání dopravy, provedeného v rámci zpracování této
Dokumentace, jedná o: 2 průjezdy těžkých nákladních automobilů, 4 průjezdy autobusů, 3
průjezdy ostatních vozidel a 58 průjezdů osobních automobilů. Je přitom skutečností, že
v současné době oběmi obcemi neprojíždí ŽÁDNÉ těžké nákladní automobily resp. nákladní
soupravy, které by se mohly rovnat uvažované dopravě z kamenolomu. Dle výše uvedených
hodnot dojde v Hanově a v části Lestkova k nárůstu těžké nákladní dopravy minimálně o 500
%. Silnice III/20165 skrz obec Hanov (a část obce Lestkov) se v podstatě stane přístupovou
komunikací do kamenolomu.
Ano, lze souhlasit s tvrzením, že záměr neuvažuje vznik kumulativních vlivů
s obdobnými záměry v okolí (kupř. v DP Zhořec nebo Hostíčkov). Tyto nejsou kupř. a
Akustické studii zohledněny vůbec. Přístupová trasa opravdu na většině míst neumožňuje
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vyminutí se dvou nákladních souprav ani nákladní soupravy a osobního automobilu. Navíc
vůbec není uvažována přítomnost chodců na silnici (silnice nemá chodník).
Ano, lze souhlasit s připomínkou, že Dokumentace ani Akustická studie nezohledňují
kumulativní vlivy obdobných záměrů, připravovaných v okolí.
Ano, lze souhlasit s připomínkou, že průjezdy těžkých nákladních souprav v těsné
blízkosti zdejších domů po dobu 20ti let tyto domy poškodí.
Vzhledem k povaze a situování záměru nepovažuje zpracovatel Posudky riziko
významnějšího ovlivnění potoka Hadovka za významné. Partie Podhájského potoka,
přiléhající z místu těžby, ale budou degradovány (další údaje viz vypořádání předchozích
připomínek), přičemž kam až tento vliv bude zasahovat po proudu je obtížné exaktněji
stanovit.
V současné době je obtížné přesněji vyhodnotit, zda se lom následně vodou zaplní resp.
v jakém rozsahu. Zavážení takto vzniklých prostor je v současné době velmi běžné.
Lze souhlasit s tvrzením, že se Dokumentace nezabývala potenciálními kumulativní
vlivy záměrů připravovaných v okolí. Přičemž uvažovaná otvírka na k.ú. Hostíčkov přímo
sousední s posuzovaným záměrem. Oba záměry tudíž nemohou být posuzovány odděleně.
VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel nelze záměr ani v jedné
z navrhovaných podvariant varianty projektové, akceptovat. Ani jedna z nich uspokojivým
způsobem neřeší především vlivy vyvolané těžké nákladní automobilové dopravy, přičemž lze
očekávat, že realizací záměru dojde k významně negativním změnám níže uvedených
charakteristik životního prostředí.
(1) Podhájský potok
Podhájský potok bude recipientem všech dešťových vod (vč. sedimentů), odtékajících
z prostoru otvírky resp. těžby. Vykácením ochranného lesa dále dojde k uvolnění procesů
eroze, přičemž všechny tyto sedimenty budou dlouhodobě končit v Podhájském potoce. Potok
bude také jednak recipientem důlních vod a zároveň z něj budou realizovány odběry vody pro
provoz kamenolomu. Dobývací prostor se v případě obou variant (jižní i severní) přiblíží až
do těsné blízkosti tohoto potoka, přičemž samotná těžba v jižní variantě zasahuje až do
blízkosti jeho břehu a v severní variantě je plánován výjezd z kamenolomu do jeho nivy.
Důsledkem výše uvedených skutečností bude degradace toku a jeho břehových porostů
v profilech přiléhajících k lomu a dlouhodobé zanášení koryta sedimenty v profilech pod
lomem. Dále lze očekávat rozkolísání průtoků vody, a to právě v nejméně příznivých ročních
obdobích … čerpání vody z toku v obdobích sucha a naopak intenzivní dotaci toku v době
dlouhotrvajících dešťů. Vybudování čerpacího zařízení zasáhne přímo to toku. Podhájský
potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje jádrové území resp. osu kvalitního
biotopu a jakýkoliv zásah do něj bude znamenat znehodnocení tohoto území.
Podhájský potok a jeho břehové porosty resp. jeho niva jsou územním plánem Lestkova
vymezeny jako funkční lokální biokoridor resp. funkční lokální biocentrum. Dobývací prostor
zasahuje jak do biokoridoru, tak i do biocentra (výjezd z kamenolomu). Funkčnost těchto
segmentů ÚSES zcela závisí na kvalitě Podhájského potoka, který je tvoří.
(2) Dopravně bezpečnostní hlediska
V současné době neexistuje do prostoru realizace záměru adekvátní dopravní napojení.
Jak silnice III/19838, tak i III/20165 jsou místní komunikace, jejichž dopravní řešení není
dimenzováno na průjezd těžkých nákladních souprav s kamenivem … cca 15 těžkých
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nákladních souprav (resp. 30 jejich průjezdů) za den … 31 tun kameniva/nákladní soupravu
cestou z lomu, 200 dní v roce po dobu 20ti let. Tyto údaje v sobě nezahrnují jízdy nákladních
automobilů, spojených s obsluhou kamenolomu. Obě komunikace se navíc již dnes nacházejí
ve špatním technickém stavu a uvažované zatížení velmi rychle tyto komunikace zničí.
Silnice III/20165 navíc vede přímo středem obce Hanov a následná komunikace II/201
středem obce Lestkov.
V obci Letkov neexistuje pro těžké nákladní soupravy s kamenivem adekvátní dopravní
napojení na silnici II/201, a to ani v jednom z uváděných směrů. Odbočení směrem k východu
bude znamenat (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát přednost automobilům
jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce), (4) přejet v centru obce
silnici II/201 a (5) pokračovat středem obce směrem k východu.
Přímé odbočení na křižovatce III/20165 s II/201 směrem k západu je dopravně (a
pravděpodobně i technicky) pro těžké nákladní soupravy s kamenivem zcela nereálné a stejně
tak i Dokumentací navrhovaný objezd kolem kostela v Lestkově … při tomto objezdu by
nákladní soupravy musely (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát přednost
automobilům jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce), (4) přejet
v centru obce silnici II/201, (5) po několika metrech znovu zpomalit a uhnout doprava za
kostel, (6) znovu zpomalit na další křižovatce za kostelem případně zde zastavit a znovu se
rozjet, po několika metrech znovu zastavit a dát přednost automobilům na II/201, (7) následně
se znovu rozjet, přetnout tuto komunikaci a zahnout doleva (8) pokračovat obcí směrem
k západu. To vše v centru obce.
V případě, že lom bude realizován po obou stranách silnice III/19838, bude tato
komunikace procházet středem lomu. Lze zde očekávat dopravní problémy, jelikož tato
komunikace není pro provoz těžkých nákladních automobilů (resp. výjezdy a příjezdy
z lomu), naloženích kamením adekvátní.
V případě nákladní automobilové dopravy lze očekávat nárůst těžké nákladní dopravy
minimálně o 500 %, přičemž v současné době zde žádné nákladní automobily typu těžkých
nákladních souprav s kamenivem nejezdí. Silnice III/20165 skrz obec Hanov (a část obce
Lestkov) se tím v podstatě stane přístupovou komunikací do kamenolomu. K dalšímu nárůstu
těchto negativních vlivů bude docházet vlivem kumulace s obdobnými záměry,
připravovanými v okolí. Přístupová trasa na většině míst neumožňuje vyminutí se dvou
nákladních souprav ani nákladní soupravy a osobního automobilu. Z dopravního,
bezpečnostního i akustického hlediska se v těchto obcích bude jednat o nový fenomén.
Především v zimní době lze očekávat, že těžká nákladní soupravy bude obcemi navíc
projíždět za tmy, se všemi dopravními riziky s tím spojenými. Navíc vůbec není uvažována
přítomnost chodců na silnici (silnice nemá chodník). Tyto problémy a rizika se přitom
neomezí pouze na Hanov a Lestkov, nýbrž budou působit ve všech obydlených lokalitách
podél trasy.
Je navíc vysoce pravděpodobné, že údaje o množství jízd těžkých nákladních souprav
jsou v Dokumentaci podhodnocené. Nejdou totiž uvažována žádná jiná nákladní auta než ta,
která odvážejí kamenivo resp. pro něj přijíždějí. S jízdami nákladních aut pro obsluhu
provozu kamenolomu Dokumentace neuvažuje a nejsou zohledněny ani v Akustické či
Rozptylové studii.
(3) Hluk a zdraví obyvatel
Průjezd těžkých nákladních souprav bude v Hanově i Lestkově zcela novým zdrojem
hluku, který zde v současné době nemá obdobu. Oproti existujícímu stavu dojde podél
přístupové trasy k zásadní změně v akustické situaci, přičemž rozsah tohoto ovlivnění nelze
v současné době přesněji specifikovat (viz absence jízd nákladních automobilů, spojených
s obsluhou provozu kamenolomu, která není součástí Akustické studie). Další nárůst
akustické zátěže hrozí vlivem vzniku akumulativních vlivů s dalšími připravovanými záměry
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obdobného charakteru v okolí (viz níže uvedený bod „(7) Kumulativní vlivy“). Hluk z
vyvolané nákladní dopravy patří mezi nejvýznamnější negativní vlivy záměru na obyvatele.
(4) Faktory pohody
Především díky velmi slabému osídlení se v okolí plánovaného kamenolomu vytvořilo
(resp. zachovalo) území, jehož jednou z hlavních charakteristik je vysoká kvalita podmínek
pro život lidí. Rekreační potenciál tohoto území je vysoký. Lidé se do tohoto kraje stěhují
resp. zde žijí proto, že nabízí vysokou kvalitu životního prostředí a tím i podmínky pro
kvalitní život. Jelikož kraj nenabízí příliš možností k velkému výdělku, dojde provozem
kamenolomu k poškození toho nejdůležitějšího, proč zde lidé žijí. Dojde k narušení jejich
životního prostředí a ke znehodnocení jejich nemovitostí. Průjezd těžkých nákladních souprav
naložených kamenivem středy obcí po dobu 20ti let toto zcela rozvrátí. Ti, kteří budou mít
kam, začnou odcházet. Ostatní budou žít na přístupové cestě do kamenolomu.
V současné době se jedná o zcela klidná místa, prakticky bez dopravního zatížení.
Přítomnost těžkých nákladních souprav zde bude zcela novým fenoménem se všemi
negativními dopady na zdejší obyvatele. V obcích naroste (resp. nově vznikne) nebezpečí
dopravních nehod.
(5) Majetek
Průjezdy 30 těžkých nákladních souprav (15 naložených cca 31 t kameniva a 15
prázdných) po dobu 200 dní v roce resp. po dobu 20ti let, navíc v těsné blízkosti rodinných
domů (resp. kolem kostela sv. Prokopa ) po špatné silnici, budou míst za následek nejen
neustálou destrukci silnice, ale především statiky domů, které jsou často kamenné,
pospojované hlínou. Kromě samotných vibrací bude mít přeměna středu obcí v přístupovou
cestu do kamenolomu další negativní vlivy na hmotný majetek zdejších obyvatel … život lidí
se zde stane méně únosný (obtěžování hlukem, nárůst dopravních rizik), v důsledku čehož lze
očekávat pokles cen nemovitostí, jejichž hlavní předností je právě situování v klidném
prostředí.
(6) Biota
V zájmovém území se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, a to jak v prostoru
stávající skrývky, tak i kolem. Je nicméně skutečností, že většina těchto druhů (především
těch terestrických) je v prostoru uvažované těžba vázána na určité sukcesní stadium vývoje
zdejších biotopů, které v území vznikly lidskou činností (smýcením lesa a odstraněním
půdního krytu). Bez adekvátního managementu (který je nyní nepravděpodobný) tyto biotopy
zaniknou a s nimi i přítomnost většiny nyní zde žijících živočišných druhů. Důsledky budou
tudíž u většiny druhů podobné, jako v případě realizace záměru, změny budou ale pomalejší.
Za předpokladu realizace záchranných transferů, zaměřených přednostně na terestrické
zvláště chráněné druhy, nebude záměr v tomto ohledu představovat významně negativní vliv.
Ostatní složky životního prostředí budou ovlivněny minimálně, ovlivněny nebudou,
případně lze negativní vlivy vyvolané záměrem účinně eliminovat.
(7) Kumulativní vlivy
Dokumentace nezohledňuje kumulativní vlivy sousedního záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Zhořec“ (OV3012). Dokumentace EIA na výše uvedený sousední záměr
přitom byla schválena při vědomí toho, že „Možnost kumulace s jinými záměry se
nepředpokládá“ (viz str.13 Dokumentace na tento sousední záměr). Souběhem obou těchto
záměrů takovéto negativní kumulativní vlivy v obcích Hanov a Lestkov bezpochyby
nastanou, což uvádí v nesoulad souhlasné stanovisko na záměr „Stanovení dobývacího
prostoru Zhořec“ (OV3012), které s takovýmito kumulativními vlivy nepočítalo. Vyhlášení
naturového území v sousedství přitom tento záměr neeliminuje. Přímo v kontaktu
s posuzovaným záměrem se připravuje otvírka dalšího, daleko rozsáhlejšího kamenolomu (na
sousedním k.ú. Hostíčkov). Svými vlivy se jedná o jediný celek. Oba tyto záměry tudíž
nemohou být posuzovány odděleně.
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Souhrnné hodnocení
složka životního prostředí
zdraví obyvatel, včetně sociálně ekonomických vlivů
faktory pohody
rekreace
změna v dopravní obslužnosti a bezpečnosti
ovzduší a klima
hluková situace
vibrace
povrchové a podzemní vody
půda
horninové prostředí a přírodní zdroje
fauna, flóra a ekosystémy
lesní porosty
ÚSES a VKP
zvláště chráněná území
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
ekosystémy a biotopy
krajina
hmotný majetek a kulturní památky

hodnocení vlivu
významně negativní
významně negativní
nepříznivý
významně negativní
nevýznamný
významně negativní
významně negativní
nepříznivý
nevýznamný
pozitivní
negativní
negativní
negativní
nulový
nulový
nepříznivý
nevýznamný až negativní
významně negativní

Poznámka: je použita následující hodnotící stupnice: pozitivní – nulový –nevýznamný – negativní – významně
negativní; přičemž „významně negativní“ znamená nepřijatelný

VII. Návrh stanoviska
Označení příslušného úřadu: Ministerstvo životního prostředí ČR
Číslo jednací: bude doplněno.
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen závazné stanovisko)
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), v aktuálním
znění (dále jen „zákon“)
I . POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny
Hanov u Lestkova
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2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha navrhovaného DP Hanov u Lestkova: 104 180 m2
Plocha těžby, varianta T1: 42 400 m2
Plocha těžby, varianta T2: 42 400 + 6 700 = 49 100 m2
Výše roční expedice: 90 000 t
Množství zásob k těžbě, varianta T1: l 942 000 t
Množství zásob k těžbě; varianta T2: 2 046 000 t
Při roční hrubé těžbě 100 000 t bude doba trvání těžby ve variantě T1 cca 19,5 roku a ve
variantě T2 cca 20,5 roku
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Kategorie I. – záměry vždy vyžadující posouzení, bod 2.3: Těžba ostatních nerostných
surovin v novém dobývacím prostoru. Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.
Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.
4. Umístění záměru
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Obec: Lestkov
Katastrální území: Hanov u Lestkova
5. Obchodní firma oznamovatele
LB MINERALS s.r.o.
6. IČ oznamovatele
27994929
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Horní Bříza 431
330 12
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Žádné podmínky nejsou stanoveny.

Ministerstvo životního prostředí ČR jako příslušný úřad podle § 22 zákona
vydává
NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
62

Posudek - DP Hanov u Lestkova

k posouzení vlivů provedení záměru
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost
na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova
na životní prostředí
II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Podstatou záměru je stanovení dobývacího prostoru Hanov u Lestkova na výhradním ložisku
Hanov u Lestkova a následná hornická činnost spočívající v dobývání živcové suroviny na
tomto ložisku s následným transportem natěžené suroviny po komunikacích III/19828,
III/20165 a II/201. Trasa vede středy obcí Hanov resp. Lestkov. Kromě nulové varianty (tj.
nerealizace záměru) byla Dokumentací rozpracována tzv. varianta projektová, kterou tvoří
následující podvarianty:
I. Dle plochy těžby:
- podvarianta T1: provádění těžby pouze v severní otvírce
- podvarianta T2: provádění těžby v severní otvírce i jižní otvírce
II. Dle způsobu úpravy suroviny
- podvarianta U1: rubanina bude nakládána přímo na expediční nákladní automobily a
bez úpravy bude odvážena ke zpracování do jiné provozovny oznamovatele
- podvarianta U2: surovina bude v lomu nejprve upravena následně expedována
III. Dle trasy odvozu suroviny
- podvarianta D1: z prostoru kamenolomu po silnici III/19828 do Hanova, dále po
silnici III/20165 do Lestkova. Z Lestkova k východu ve směru Kokašice po silnicích
II/202, II/230 a II/193 přes Stříbro a Horšovský Týn.
- podvarianta D2: z prostoru kamenolomu po silnici III/19828 do Hanova, dále po
silnici III/20165 do Lestkova. V Lestkově objezd kolem kostela a dále směrem
k západu po silnici II/202 do Plané a dále po silnicích I/21, II/200 a II/195 přes Bor a
Hostouň.
Plocha navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Hanov u Lestkova činí 104.180 m2. Plocha
navrhované těžby ve variantě T1 resp. T2 činí 42.400 m2 resp. 49.100 m2. Množství zásob
k těžbě činí ve variantě T1 resp. T2 : 1.942.000 t resp. 2.046.000 t. Předpokládaná maximální
výše roční hrubé těžby bude činit 100.000 t suroviny, výše roční expedice je předpokládána
maximálně na 90.000 t. Celková doba trvání těžby bude činit ve variantě T1 resp. T2 cca 19,5
roku resp. cca 20,5 roku.
Negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel jsou uvedeny
v následující kapitole.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti
2.1. Podhájský potok
Podhájský potok bude recipientem všech dešťových vod (vč. sedimentů), odtékajících
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z prostoru otvírky resp. těžby. Vykácením ochranného lesa dále dojde k uvolnění procesů
eroze, přičemž všechny tyto sedimenty budou dlouhodobě končit v Podhájském potoce. Potok
bude také jednak recipientem důlních vod a zároveň z něj budou realizovány odběry vody pro
provoz kamenolomu. Dobývací prostor se v případě obou variant (jižní i severní) přiblíží až
do těsné blízkosti tohoto potoka, přičemž samotná těžba v jižní variantě zasahuje až do
blízkosti jeho břehu a v severní variantě je plánován výjezd z kamenolomu do jeho nivy.
Důsledkem výše uvedených skutečností bude degradace toku a jeho břehových porostů
v profilech přiléhajících k lomu a dlouhodobé zanášení koryta sedimenty v profilech pod
lomem. Dále lze očekávat rozkolísání průtoků vody, a to právě v nejméně příznivých ročních
obdobích … čerpání vody z toku v obdobích sucha a naopak intenzivní dotaci toku v době
dlouhotrvajících dešťů. Vybudování čerpacího zařízení zasáhne přímo to toku. Podhájský
potok v zájmovém území resp. kolem něj představuje jádrové území resp. osu kvalitního
biotopu a jakýkoliv zásah do něj bude znamenat znehodnocení tohoto území.
Podhájský potok a jeho břehové porosty resp. jeho niva jsou územním plánem Lestkova
vymezeny jako funkční lokální biokoridor resp. funkční lokální biocentrum. Dobývací prostor
zasahuje jak do biokoridoru, tak i do biocentra (výjezd z kamenolomu). Funkčnost těchto
segmentů ÚSES zcela závisí na kvalitě Podhájského potoka, který je tvoří.
2.2. Dopravně bezpečnostní hlediska
V současné době neexistuje do prostoru realizace záměru adekvátní dopravní napojení.
Vyvolaná doprava bude činit 30 průjezdů těžkých nákladních souprav (15 jízd pro kamenivo
+ 15 jízd s nákladem cca 31 t kameniva) za pracovní den, 200 dní v roce po dobu cca 20ti let.
Tyto údaje v sobě přitom nezahrnují jízdy nákladních automobilů, spojených s obsluhou
kamenolomu. Zatížení bude tudíž ještě vyšší. V současné době zde přitom za den dochází
pouze k cca 2 průjezdům těžkých nákladních automobilů a 4 průjezdům autobusů. Oproti
existujícímu stavu tak lze očekávat nárůst těžké nákladní dopravy v obci Hanov a v části obce
Lestkov o 500 %. Těžké nákladní soupravy zde nejezdí žádné. Z dopravního, bezpečnostního
i akustického hlediska se v těchto obcích bude jednat o nový fenomén. Především v zimní
době lze očekávat, že těžké nákladní soupravy bude obcemi navíc projíždět za tmy, se všemi
dopravními riziky s tím spojenými. Silnice nemá chodník a chodí po ní chodci. Jak silnice
III/19838, tak i III/20165 jsou místní komunikace, jejichž dopravní řešení není dimenzováno
na průjezd těžkých nákladních souprav s kamenivem. Přístupová trasa na většině míst
neumožňuje vyminutí se dvou nákladních souprav ani nákladní soupravy a osobního
automobilu. Obě komunikace se navíc již dnes nacházejí ve špatním technickém stavu a
uvažované zatížení velmi rychle tyto komunikace zničí.
Silnice III/20165 navíc vede přímo středem obce Hanov a následná komunikace II/201
středem obce Lestkov. V obci Letkov neexistuje pro těžké nákladní soupravy s kamenivem
adekvátní dopravní napojení na silnici II/201, a to ani v jednom z uváděných směrů. Odbočení
směrem k východu bude znamenat (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát
přednost automobilům jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce),
(4) přejet v centru obce silnici II/201 a (5) pokračovat středem obce směrem k východu.
Přímé odbočení na křižovatce III/20165 s II/201 směrem k západu je dopravně (a
pravděpodobně i technicky) pro těžké nákladní soupravy s kamenivem zcela nereálné a stejně
tak i Dokumentací navrhovaný objezd kolem kostela v Lestkově … při tomto objezdu by
nákladní soupravy musely (1) zastavit na křižovatce III/20165 s II/201, (2) dát přednost
automobilům jedoucím po II/201 v obou směrech, (3) následně se rozjet (do kopce), (4) přejet
v centru obce silnici II/201, (5) po několika metrech znovu zpomalit a uhnout doprava za
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kostel, (6) znovu zpomalit na další křižovatce za kostelem případně zde zastavit a znovu se
rozjet, po několika metrech znovu zastavit a dát přednost automobilům na II/201, (7) následně
se znovu rozjet, přetnout tuto komunikaci a zahnout doleva (8) pokračovat obcí směrem
k západu. To vše v centru obce.
V případě, že lom bude realizován po obou stranách silnice III/19838, bude tato komunikace
procházet středem lomu. Lze zde očekávat dopravní problémy, jelikož tato komunikace není
pro provoz těžkých nákladních automobilů (resp. výjezdy a příjezdy z lomu), naloženích
kamením adekvátní.
2.3. Hluk a zdraví obyvatel
Průjezd těžkých nákladních souprav bude v Hanově i Lestkově zcela novým zdrojem hluku,
který zde v současné době nemá obdobu. Oproti existujícímu stavu dojde podél přístupové
trasy k zásadní změně v akustické situaci, přičemž rozsah tohoto ovlivnění nelze v současné
době přesněji specifikovat (viz absence jízd nákladních automobilů, spojených s obsluhou
provozu kamenolomu, která není součástí Akustické studie). Další nárůst akustické zátěže
hrozí vlivem vzniku akumulativních vlivů s dalšími připravovanými záměry obdobného
charakteru v okolí. Hluk z vyvolané nákladní dopravy patří mezi nejvýznamnější negativní
vlivy záměru na obyvatele.
2.4. Faktory pohody
Především díky velmi slabému osídlení se v okolí plánovaného kamenolomu vytvořilo (resp.
zachovalo) území, jehož jednou z hlavních charakteristik je vysoká kvalita podmínek pro
život lidí. Rekreační potenciál tohoto území je vysoký. Lidé se do tohoto kraje stěhují resp.
zde žijí proto, že nabízí vysokou kvalitu životního prostředí a tím i podmínky pro kvalitní
život. Jelikož kraj nenabízí příliš možností k velkému výdělku, dojde provozem kamenolomu
k poškození toho nejdůležitějšího, proč zde lidé žijí. Dojde k narušení jejich životního
prostředí a ke znehodnocení jejich nemovitostí. Průjezd těžkých nákladních souprav
naložených kamenivem středy obcí po dobu 20ti let toto zcela rozvrátí. Lze očekávat odchod
lidí z této oblasti.
V současné době se jedná o zcela klidná místa, prakticky bez dopravního zatížení. Přítomnost
těžkých nákladních souprav zde bude zcela novým fenoménem se všemi negativními dopady
na zdejší obyvatele. V obcích naroste (resp. nově vznikne) nebezpečí dopravních nehod.
2.5. Majetek
Průjezdy 30 těžkých nákladních souprav (15 naložených cca 31 t kameniva a 15 prázdných)
po dobu 200 dní v roce resp. po dobu 20ti let, navíc v těsné blízkosti rodinných domů (resp.
kolem kostela sv. Prokopa ) po špatné silnici, budou míst za následek nejen neustálou
destrukci silnice, ale především narušení statiky domů, které jsou často kamenné,
pospojované hlínou. Kromě samotných vibrací bude mít přeměna středu obcí v přístupovou
cestu do kamenolomu další negativní vlivy na hmotný majetek zdejších obyvatel … život lidí
se zde stane méně únosný (obtěžování hlukem, nárůst dopravních rizik), v důsledku čehož lze
očekávat pokles cen nemovitostí, jejichž hlavní předností je právě situování v klidném
prostředí.
2.6. Biota
V zájmovém území se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a to jak v prostoru
stávající skrývky, tak i kolem. Je nicméně skutečností, že většina těchto druhů (především
těch terestrických) je v prostoru uvažované těžba vázána na určité sukcesní stadium vývoje
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zdejších biotopů, které v území vznikly lidskou činností (smýcením lesa a odstraněním
půdního krytu). Bez adekvátního managementu (který je nyní nepravděpodobný) tyto biotopy
zaniknou a s nimi i přítomnost většiny nyní zde žijících živočišných druhů. Důsledky budou
tudíž u většiny druhů podobné, jako v případě realizace záměru, změny budou ale pomalejší.
Za předpokladu realizace záchranných transferů, zaměřených přednostně na terestrické
zvláště chráněné druhy, nebude záměr v tomto ohledu představovat významně negativní vliv.
Poněkud jiná je situace podél Podhájského potoka (viz bod 2.1. Podhájský potok).
2.7. Kumulativní vlivy
Lze očekávat významné riziko vzniku kumulace negativních vlivů s identickými záměry,
které se připravují v okolí. Na k.ú. Hostíčkov v přímém kontaktu s posuzovaným záměrem se
připravuje identický záměr, přičemž z hlediska vlivů na životní prostředí oba záměry tvoří
jeden celek. Oba záměry tudíž nemohou být posuzovány odděleně. Na záměr „Stanovení
dobývacího prostoru Zhořec“ bylo dle zákona č. 100/01 v platném znění vydáno souhlasné
stanovisko (OV3012). Vyhlášení naturového území v sousedství přitom tento záměr
neeliminuje.
2.8. Souhrn
složka životního prostředí
zdraví obyvatel, včetně sociálně ekonomických vlivů
faktory pohody
rekreace
změna v dopravní obslužnosti a bezpečnosti
ovzduší a klima
hluková situace
vibrace
povrchové a podzemní vody
půda
horninové prostředí a přírodní zdroje
fauna, flóra a ekosystémy
lesní porosty
ÚSES a VKP
zvláště chráněná území
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
ekosystémy a biotopy
krajina
hmotný majetek a kulturní památky

hodnocení vlivu
významně negativní
významně negativní
nepříznivý
významně negativní
nevýznamný
významně negativní
významně negativní
nepříznivý
nevýznamný
pozitivní
negativní
negativní
negativní
nulový
nulový
nepříznivý
nevýznamný až negativní
významně negativní

Poznámka: je použita následující hodnotící stupnice: pozitivní – nulový –nevýznamný – negativní – významně
negativní; přičemž „významně negativní“ znamená nepřijatelný

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Kromě vyvolané nákladní automobilové dopravy a vlivů na povrchové vody je technické
řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního
prostředí adekvátní svému účelu.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Limitujícím faktorem záměru je vyvolaná těžká nákladní automobilová doprava resp. její
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vlivy na průtazích obcemi, a to bez ohledu, o jakou podvariantu se jedná. V současné době
neexistuje do prostoru realizace záměru (do kamenolomu) adekvátní dopravní napojení.
Záměr z tohoto důvodu nelze v žádné z podvariant projektové varianty doporučit k realizaci.
V rámci Dokumentací navržených a posuzovaných variant lze doporučit pouze variantu
nulovou, tj. nerealizaci záměru.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Datum předložení Dokumentace: 11. 3. 2015
Datum výzvy k doplnění Dokumentace (předání požadovaného počtu ks Dokumentace):
3. 4. 2015
Datum předání požadovaných ks Dokumentace: 10. 4. 2015
Datum rozeslání Dokumentace: 24. 4. 2015
Datum zveřejnění Dokumentace: 29. 4. 2015
Datum předání vyjádření posudkáři: 8. 6. 2015
Datum vrácení Dokumentace k doplnění: 26. 6. 2015
Datum předložení doplněné Dokumentace: 11. 10. 2016
Datum rozeslání doplněné Dokumentace: 21. 10. 2016
Datum zveřejnění doplněné Dokumentace: 31. 10. 2016
Datum předání vyjádření posudkáři: 12. 12. 2016
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Ve stanovisku byla zohledněna vyjádření k Dokumentaci následujících územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti:
- Obec Lestkov vč. dodatku, čj. Le/132/15, ze dne 29.5.2015
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, čj. 1041/2015-OŽP/TC, ze dne
5.5.2015
- Město Planá, čj. 2826/2015/ŽP, ze dne 29.5.2015
- Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, čj. MZPMHHQAVGOD
29579/ENV/15705/660/15, ze dne 27.5.2015
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. MZPMVHQ7O2J2
29579/ENV/15 1338/7040/15, ze dne 22.5.2015
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, čj. MZPAKHQ9EBEQ
29579/ENV/15 1310/780/15, ze dne 29.5.2015
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, čj.
ČIŽP/43/ŘI/1500190.003/15/ZHN, ze dne 12.5.2015
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, čj. SBS
12447/2015/OBÚ-06, ze dne 19.5.2015
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, čj. KHSPL/08857/21/2015, ze dne
12.5.2015
- manželé Smatanovi, došlo 29.5.2015
- ing. Sittová, ze dne 28.5.2015
- Pokorný Radek, ze dne 27.4.2015
- Kateřina Binková, ze dne 28.5.2015
- Michal Binko, ze dne 28.5.2015
- Mgr. Nenutil, ze dne 28.5.2015
- Chrástecký spolek občanů na ochranu životního prostředí, ze dne 28.5.2015
- Petra Čápová, ze dne 29.5.2015
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-

manželé Hurtovi, ze dne 28.5.2015
Erika Tampierová, ze dne 29.5.2015
manželé Hynkovi, ze dne 28.5.2015
ing. Miroslav Sedláček, došlo 29.5.2015
ing. Jiří Sedláček, 27.5.2015
Jaroslav Kotala a Veronika Krejčová, ze dne 28.5.2015
manželé Jíchovi, zastoupeni Mgr. Ing. Čejková, ze dne 31.5.2015
Dále byla zohledněna vyjádření k dopracované Dokumentaci následujících územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti:
- Město Kladruby, čj. MK/1100/2016, ze dne 30.11.2016
- Město Stříbro, čj. 62/MS16, ze dne 30.11.2016
- Městský úřad Tachov, čj. 10040/2016-VED/TC, ze dne 25.11.2016
- Obec Velký Malahov, ze dne 30.11.2016
- Město Horšovský Týn, čj. MUHT 13204/2016, ze dne 29.11.2016
- Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 21.11.2016
- Obec Lestkov, čj. Le/132/15, ze dne 22.11.2016
- Krajská hygienická stanice, čj. KHSPL/27707/21/2016, ze dne 15.11.2016
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, čj. 923/520/16, ze dne
29.11.2016
- Česká inspekce životního prostředí, čj. ČIŽP/43/Ř1/1600175.003/16/ZHN, ze dne
24.11.2016
- Obvodní báňský úřad, čj. SBS 34482/2016/OBÚ-06, ze dne 8.11.2016
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, čj. 923/520/16, ze dne
27.10.2016
- Bc. Radek Pokorný, ze dne 28.11.2016
- Marek Smatana, ze dne 28.11.2016
- Lukáš Jícha, Mgr.Ing. Ivana Čejková, ze dne 29.11.2016
- Lukáš Jícha, ze dne 28.11.2016
- Lukáš Jícha (druhá část), ze dne 28.11.2016
- ing. Jitka Hynková, ing. Jiří Hynek, ze dne 27.11.2016
- Větrné mlýny na Tepelsku z.s., ze dne 27.11.2016
- Spolek Hostíčkov, ze dne 25.11.2016
- Tomáš Hurta, ze dne 23.11.2016
Ve stanovisku byla dále zohledněna vyjádření k Posudku následujících územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti:
Bude doplněno.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm.
g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že muže být na
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Údaje o zpracovateli Posudku
Datum zpracování Posudku:

2.2.2017

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele Posudku a osob, které se podílely na
zpracování Posudku:
Roman Kovář, V Solníkách 2374, 252 63 Roztoky
Tel: 606 569 963
Na zpracování Posudku se nikdo jiný nepodílel
Podpis zpracovatele Posudku:
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Příloha: Autorizace ke zpracování Posudku
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