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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
AQG

Air Quality Guidelines (směrné hodnoty pro ovzduší dle WHO)

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Ca

Vápník

č.

Číslo

ČBÚ

Český báňský úřad

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká technická norma

DP

Dobývací prostor

dB

Decibel

Fe

Železo

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

KN

Katastr nemovitostí

KÚ

Krajský úřad

k. ú.

Katastrální území

LAeq,T

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LC

Lokální biocentrum

LK

Lokální biokoridor

LV

List vlastníků

Mg

Hořčík

MÚSES

Místní územní systém ekologické stability

MVČ

Muzeum východních Čech

MŽP (ČR)

Ministerstvo životního prostředí

Na

Sodík

NO2

Oxid dusičitý

NP

Národní park

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

OB

Obecní úřad

OBÚ

Obvodní báňský úřad

OÚ

Obecní úřad

PHM

Pohonné hmoty

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PP

Přírodní památka
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PR

Přírodní rezervace

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

STG

Skupina typů geobiocénů

TTP

Trvalý travní porost

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

WHO

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond
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A. Údaje o oznamovateli
A.I. Obchodní firma
PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o.

A.II. IČ
63147939

A.III. Sídlo (bydliště)
K. H. Borovského 329
439 42 Postoloprty

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Hana Elsnicová, jednatel společnosti
kontaktní údaje:
adresa:

Školní 239
Postoloprty, 439 42

mobil:
telefon:

603 438 927
415 783 506

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II.
Zařazení záměru do příslušné kategorie:
Plánovaný záměr „Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II“ naplňuje dikci bodu 2.3 (Těžba
ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin
nad 1 000 000 tun/rok;...), kategorie I, přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Jedná se o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písmene b) citovaného zákona a záměr proto
podléhá posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem
k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí.
Dále lze záměr zařadit do bodu 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání
nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikální úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Záměr proto podléhá
zjišťovacímu řízení dle cit. zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je
Ministerstvo životního prostředí.
Vyjádření Ministerstva životního prostředí ohledně zařazení záměru jsou přílohou oznámení
č. 4.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Povrchová těžba 260 000 t (130 tis. m3) štěrkopísku ročně. Navrhované rozšíření DP
zahrnuje geologické zásoby štěrkopísku v jihovýchodní části ložiska v objemu 836 000 m3.
Z toho trvalý ochranný pilíř pro plynovod (PVP) váže 58 343 m3 zásob, s největší
pravděpodobností trvalý ochranný pilíř vedení VN (PVN) váže 37 787 m3 zásob a dočasný
ochranný pilíř nefunkční čerpací stanice váže 12 340 m3 zásob.
Obvod navrhovaného dobývacího prostoru bude 5,0323290 km s vypočteným stavem
geologických zásob štěrkopísku k 1.1. 2009 ve výši 1 512 356 m3 vyhrazeného nerostu
(štěrkopísku).
Celková výměra navrženého dobývacího prostoru po rozšíření činí 0,571120 km2 (původní
0,316197 km2, plocha rozšíření 0,254923 km2).
Předpokládá se, že postup porubního řezu zasáhne zásoby v plánovaném rozšíření
v průběhu roku 2011. Dobu trvání těžby v rozšířeném DP Lišany II při předpokládaném
ročním objemu těžby max 130 tis m3 se předpokládá cca 13 let od roku 2011. To znamená
prodloužení životnosti stávajícího DP o cca 6 let.
Provoz těžby a úpravy suroviny v dobývacím prostoru Lišany II rozšíření bude maximálně
dvousměnný, po dobu max. 6-ti pracovních dnů v týdnu (260 dnů/rok).
V následující tabulce je uvedena výše těžby zúrodnitelných zemin a štěrkopísku
v jednotlivých báňských postupech.
Tabulka č. 1: Přehled výše těžeb v jednotlivých báňských postupech
Zúrodnitelné zeminy

Štěrkopísek

Báňský postup

č.

Plocha

Mocnost

Kubatura

Mocnost

Geologické
zásoby

Dobyvatelné
zásoby

Předpoklad
vydobytí

[m2]

[m]

[m3]

[m]

[m3]

[m3]

roky

1

B-1

133605

0,62

82835

4,46

596200

566390

4,5

2

B-R1

66865

0,60

40119

4,38

292869

278225

2,3

3

B-R2

72780

0,50

36390

2,89

210334

199817

1,6

4

B-R3

59680

0,50

29840

2,89

172475

163851

1,3

5

B-R4

8145

0,50

4073

2,89

23539

22362

0,2

6

B-R5

9920

0,50

4960

2,89

28669

27235

0,3

7

PČS

4270

0

0

2,89

12340

11723

0,1

8

PTL

15960

0

0

5,0

79800

75810

0,7

1416227

1345413

11

Celkem

371225

198212

3

Poznámka: V tabulce je vycházeno z maximálních předpokládaných výkonů 130 000 m ročně, při
nižších výkonech se doba těžby přiměřeně prodlouží. (Postup č. 1 B-1 – jedná se ještě o plochu na
DP Lišany II. – viz mapová příloha 1 B)
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Investor by rád využil inertní stavební materiál (i odpad) na rekultivační práce (zasypání
nerovností apod.). Na pozemcích bude probíhat ukládání jednotlivých povolených druhů
odpadů pro následující sanaci, technickou a biologickou rekultivaci. Přesné množství
stavebních odpadů nejí v současné době známa a bude záležet na poptávce tohoto využití.
Celkově zpracované množství však nepřekročí 30 000 t za rok.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Dobývací prostor Lišany II a jeho rozšíření se nachází v Ústeckém kraji, na území bývalého
okresu Louny, v katastru obce Lišany u Žatce (č.k.ú. 684961) a Postoloprty (č.k.ú. 726117).
Je součástí CHLÚ Lišany, stanoveného MŽP ČR pod značkou 830/186a/97 dne 19.3. 1997.
Těžba štěrkopísku v předmětném prostoru ložiska Lišany I probíhá postupně od roku 1962
v DP Lišany a DP Lišany I. Situování zájmového území v oblasti je znázorněno v grafické
příloze oznámení č. 1. Celková rozloha stanoveného DP LIšany II je na ploše 316 197 m2
s vypočteným stavem zásob ve výši 920 000 m3. Plánovaná roční těžba štěrkopísku
v předmětném DP Li II – R je do 130 000 m3.
Obrázek č. 1: Umístění záměru – situace širších vztahů

Posuzovaný záměr

Seznam všech dotčených parcel je v příloze oznámení č. 5
Letecký snímek se zákresem rozšíření dobývacího prostoru Lišany II je na obrázku č. 2.
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Obrázek č. 2: Letecký snímek s orientačním vyznačením jednotlivých dobývacích prostorů

Poznámka k obrázku:
žlutě: DP Lišany II
zeleně: DP Lišany – provádí se rekultivace
červeně: DP Lišany II – rozšíření – ŘEŠENÝ ZÁMĚR

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru pro povrchovou těžbu štěrkopísku a výrobu
tříděných produktů (zrnitostních frakcí). Vzhledem k tomu, že současně s těžbou
v rozšířeném dobývacím prostoru Lišany II by měla probíhat těžba i v dobývacím prostoru
Selibice I, byla ve studiích uvažovaná kumulace těchto záměrů. Kumulace je řešena pro pět
časových období. Vzájemnou časovou návaznost těžby v jednotlivých etapách těžby v obou
dobývacích prostorech nelze přesně stanovit, proto nejsou jednotlivá časová období
vymezena roky. Pro Selibice I. bylo vydáno Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění dne 1.3. 2010). Zahájení těžby v plném rozsahu se očekává v roce 2014.
Kumulace s jinými záměry není známa.
Záměrem investora je rozšíření dobývacího prostoru Lišany II. Oznamovatelem záměru je
společnost PÍSKY - J. Elsnic, spol. s r.o. Postoloprty, která v současné době provozuje
dobývací prostor u obce Lišany (Lišany II). Současný dobývací prostor Lišany II bude
dotěžen a celá technologie bude přestěhována do nového dobývacího prostoru Selibice I.
Záměr je navrhován pouze v jedné aktivní variantě. Vytěžení celého rozšířeného dobývacího
prostoru Lišany II bude rozděleno do 8 částí.
Záměrem je ložisko štěrkopísků vytěžit povrchovou pískovnou nad hladinou podzemní vody
v plošném rozsahu navrženého DP Lišany II. Prostor ložiska je v současné době zemědělsky
využíván.
Vyjádření ohledně územně plánovací dokumentace od města Postoloprty a obce Lišany je
v příloze oznámení č. 2.
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Dle vyjádření ohledně územně plánovací dokumentace obec Lišany zastoupená starostou
obce Josefem Hořejším nemá námitek k rozšíření dobývacího prostoru Lišany II, toto
rozšíření je v souladu s Územním plánem Obce Lišany ze dne 30.9. 2009.
Lokalita pro rozšíření dobývacího prostoru Lišany II je v ÚP Postoloprty vymezena jako
oblast surovin (viz. příloha oznámení č. 2).

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
Potřeba těžby štěrkopísku a výroba finálních tříděných produktů je dána současnými
potřebami stavebnictví, kde je obecně nedostatek kvalitních přírodních materiálů, jako je
písek a kačírek v různých třídách zrnitosti.
Umístění budoucího rozšíření dobývacího prostoru je dáno předchozím geologickým
průzkumem, který prokázal dostatečné geologické vytěžitelné zásoby této suroviny na
prodloužení životnosti současného dobývacího prostoru o cca 6 let při plánované intenzitě
těžby (Kolektiv 1966), a tudíž není řešena žádná územní varianta. Navrhované rozšíření DP
zahrnuje 5,2% veškerých zásob ověřených geologickým průzkumem.
Investor pro daný záměr zpracoval pouze jednu aktivní variantu a tou je stanovení
a následné otevření rozšíření dobývacího prostoru Lišany II. Nulovou variantou je pak
vytěžení současného dobývacího prostoru Lišany II a nerozšiřování DP.
Zájmová lokalita je vhodná pro záměr nejen na základě provedeného geologického
průzkumu, ale i z důvodu poměrné vzdálenosti od sídel – nejbližší vzdálenost od zástavby je
přibližně1 000 m.
Oznamovaný záměr je podle názoru investora nekonfliktní i ve vztahu k obecně platným
zásadám ochrany životního prostředí, o čemž svědčí již získaná souhlasná vyjádření
dotčených obcí, institucí a orgánů státní správy, včetně Ministerstva životního prostředí ČR
(viz dále).
Rozhodnutí o změně hranic chráněného ložiskového území vydalo Ministerstvo životního
prostředí ČR dne 11.4.2007 pod Č.j. 1836/530/06-Ra-UL.
Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na rozšíření dobývacího
prostoru Lišany II vydalo MŽP ČR dne 29.7. 2009 pod č. j. 5238/530/09/46946/ENV (Příloha
č. 11).
Nebyla řešena ani žádná technologická varianta těžby (např. těžba z vody plovoucím
bagrem) z důvodů osvědčení stávající technologie v současném dobývacím prostoru u obce
Lišany a v důsledku prokázaných hydrogeologických poměrů, kdy při těžbě není dosaženo
hladiny podzemní vody a nejsou tak ovlivněny hydrogeologické poměry na lokalitě ani v jejím
širším okolí. To potvrzují závěry odborné hydrogeologické studie (viz příloha oznámení
č. 10).
Dále nebyla řešena ani varianta z hlediska kapacity těžby, protože záměr je plynulým
pokračováním těžební činnosti v dobývacím prostoru Lišany II a oznamovaná kapacita je
dána podnikatelským záměrem oznamovatele.
Záměr má tedy pouze 2 možné varianty:


aktivní s předpokladem těžby štěrkopísku v prostorech, dokladovaných v rámci
mapových podkladů,



nulovou variantu bez pokračující hornické činnosti, s definitivním útlumem těžby
a ukončení činnosti na ložisku Lišany II.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Společnost PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o. má oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2,
písmeno b), c), d) a e) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. Toto oprávnění vydal Obvodní báňský
úřad Most pod č. j. 1451/2007 s evidenčním číslem 1793 (Příloha č. 12).
Údaje o ložisku Lišany
Celková plocha navrhovaného dobývacího prostoru je 571 120 m2, plocha rozšíření
původního dobývacího prostoru bude 254 923 m2.
Užitkový nerost, který má být předmětem dobývání v navrhovaném změněném DP Lišany II
je štěrkopísek. Protože jde o nevyhrazený nerost ve smyslu §3 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stalo
se toto ložisko výhradním na základě souhlasu s průmyslovým dobýváním vydaným
Ministerstvem výstavby dne 21.8. 1961 pod č.j. OVTZ/II/1136/61.
Vlastní úložní poměry tohoto ložiska jsou jednoduché. Pod skrývkou ornice a spraše
ojediněle přímo až na povrchu, je uložena vrstva vlastních štěrkopísků. Jejich složení
a barva je velmi charakteristická pro ohárecké terasy, jejichž materiál pochází převážně
z krušnohorské provinience a částečně i z Doupovských hor. Barva je většinou světle hnědá,
v méně čistých polohách až hnědá, ojediněle rezavá. V podloží ložiska jsou tercierní
(miocení) sedimenty podkrušnohorské hnědouhelné pánve jílovitopísčitého charakteru
Hydrogeologické poměry jsou určeny pozicí vlastní štěrkopískové terasy a propustností
podloží. Podzemní voda pochází pouze z infiltrovaných srážek. V případě propustného
podloží je ložisko nezvodněné. Místy, v menších depresích s nepropustným podložím je
spodní část ložiskové výplně částečně zvodnělá. Přes ložisko, ani v jeho přímém sousedství,
neprochází žádná vodoteč.
Ložisko Lišany I plynule navazuje na dosud známé výskyty štěrkopísku v okolí Postoloprt
a pokračuje ložiskem štěrkopísku Lišany III, které je ukončeno přirozenou hranicí východně
od Staňkovic a severně od Tvršic.
Na ložisku Lišany I byly stanoveny DP Lišany (1962), Lišany I (1980) a Lišany II (2002). DP
Lišany bude v roce 2009 dotěžen a následně se plánuje jeho likvidace, DP LIšany je
v současné době v likvidaci a DP Lišany II se plánuje rozšířit (řešený záměr) a dotěžit
poslední zbytky dostupných zásob.
Navrhované rozšíření dobývacího prostoru Lišany II je východním směrem od stávajícího DP
až k vytěženému opuštěnému lomu na ložisku Postoloprty. Severní hranici rozšíření tvoří
trasa bývalého páteřního pásového dopravníku, podél kterého jsou položeny telefonní
kabely. Jižní hranici DP tvoří denudační výchoz ložiska. Při stanovení hranic se bral v úvahu
prostor o rozloze cca 0,6 ha, kde bylo ložisko vydobyto neznámým těžařem a zbytková jáma
byla zasypána divokou skládkou. Část zásob v navrhovaném rozšíření bude vázána trvalým
ochranným pilířem pro vysokotlaký plynovod, který protíná plochu navrhovaného rozšíření
v katastrálním území Postoloprty od severu k jihu.
Navrhovaným záměrem rozšíření DP budou dotěženy veškeré zbývající zásoby v bloku
7 C1B a část zásob z bloku 6 C1B, zbytek zásob z tohoto bloku je vázáno v ochranných
pilířích pro vysokotlaký plynovod a trasy telefonních kabelů a na zbytkových plochách je
plocha nedobyvatelná. Investor předpokládá, že v rozšíření využije i část nebilančních zásob
z bloku 13 C1N. Navrhovaným záměrem budou dotěženy veškeré volné bilanční zásoby na
ložisku.
Pod skrývkou ornice a spraše, ojediněle přímo až na povrchu, je uložena vrstva vlastních
štěrkopísků. Jejich složení a barva je velmi charakteristická pro Ohárecké terasy, jejichž
materiál pochází převážně z krušnohorské provenience a částečně z provenience
Doupovských hor. Barva je převážně světle hnědá, v méně čistých polohách až hnědá,
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ojediněle rezavá. V podloží ložiska jsou tercierní (miocení) sedimenty podkrušnohorské
hnědouhelné pánve jílovitopísčitého charakteru.
Hlavními podklady pro stanovení ložiska Lišany I byl Průzkum štěrkopísků v ČSR z roku
1957 a doplňkový průzkum, který byl ukončen v roce 1969 Závěrečnou zprávou Lišany
č. 513 325 121, na základě které byl proveden výpočet zásob se stavem k 30.6.1968
schválený usnesením KKZ č.j. 26-05/2-70 ze dne 16.1.1970.
Množství zásob nerostné suroviny na ložisku dle § 14, odst. 2) horního zákona. Na celém
ložisku Lišany 1 bylo k 30.6.1968 celkem 8 538 000 m3 geologických zásob (Usnesení KKZ
č.j. 26-05/2-70 viz zápis o 16 schůzi ze dne 24.11.1969 č.j. 02-16/69) z toho 6 583 000 m3
bilančních zásob volných kategorie C1 a C2 a 1 955 000 m3 bilančních zásob vázaných
taktéž kategorie C1 a C2.
K 1.1.2009 je evidováno na ložisku : C1B
C1B
C2B
C2B
Bilančních celkem :
C1N
C1N
C2N
C2N

Nebilančních celkem:

volných
vázaných
volných
vázaných
volných
vázaných
volných
vázaných

643 000 m3
1 193 000 m3
95 000 m3
13 000 m3
1 944 000 m3
764 000 m3
33 000 m3
17 000 m3
464 000 m3
1 278 000 m3

Ložisko bylo vyhodnoceno na základě parametrů zvláštních kondic stanovených
odběratelem (s. p. Severočeské kamenolomy a štěrkopísky Liberec). Kondice stanovené
26. 6. 1963 pro ložisko Lišany určily parametry využitelnosti:











Minimální zásoby na ložisku jsou 0,5 milionů m3.
Maximální mocnost skrývky je 2 m.
Poměr skrývky k surovině je 1:3.
Minimální mocnost suroviny je 3 m.
Předpokládané využití je pro betonářské účely.
Maximální velikost zrna je 700 mm.
Nebilanční zásoby jsou hodnoceny od 1,5 do 3 m suroviny se skrývkovým poměrem 1:1.
Jílovitost se připouští 6 – 15 %, pokud se praním dosáhne jílovitost menší 3 % dle
ČSN 72 15 12.
Vypočtené zásoby byly zmenšeny o 3 %.
Minimální zásoby pro blok jsou 100 000 m3.

⇒ Stanovené kondice odpovídají potřebám žadatele a zajišťují rentabilitu ložiska.
Návrh rozšíření dobývacího prostoru Lišany II
•
plocha navrhovaného rozšíření dobývacího prostoru P = 254 923 m2
•
obvod navrhovaného dobývacího prostoru O = 5,0323290 km
Dobývací prostor Lišany II rozšíření tvoří mnohoúhelník, přičemž dvě nové plochy vycházejí
ze stávajícího DP Lišany II. Z bodu č. Li 34 vychází severní část rozšíření DP a následně se
bodem č. 53 k němu zpětně připojuje. Východní část je napojena k původnímu DP bodem
č. 38 a přes nově navržené body č. 54 a 70 se zpětně připojuje v bodě č. 39. Chráněné
ložiskové území spolu s vyznačenými stávajícími i navrženými dobývacími prostory je
zobrazeno v příloze oznámení č. 1.
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Zásoby v navrženém dobývacím prostoru
V DP LIšany II, který byl stanoven rozhodnutím OBÚ Most pod č.j. 1956/02 dne 22.5. 2002 je
k 1.1. 2009 evidováno 676 000 m3 geologických zásob, které při technologických ztrátách
5% představují množství zhruba 642 200 m3 dobyvatelných zásob. Z toho je 79 800 m3
dobyvatelných zásob vázáno dočasným pilířem technologické třídící linky v západní části
DP. Dočasně vázané zásoby třídící linkou budou uvolněny až v závěru těžební činnosti.
Navrhované rozšíření DP zahrnuje geologické zásoby štěrkopísku v jihovýchodní části
ložiska v objemu 836 000 m3. Z toho trvalý ochranný pilíř pro plynovod (PVP) váže
58 343 m3 zásob, s největší pravděpodobností trvalý ochranný pilíř vedení VN (PVN) váže
37 787 m3 zásob a dočasný ochranný pilíř nefunkční čerpací stanice váže 12 340 m3 zásob.
Průměrná mocnost suroviny je 3 m, předpokládaná výrubnost činí 89% a předpokládaná
výtěžnost 2,67 m3/m2.
Přehled geologických zásob a dobyvatelných zásob v dílčích částech zájmového území je
znázorněn číselně v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Přehled geologických zásob a dobyvatelných zásob k 1.1.2009.
Část DP

blok

plocha
[m2]

DP Li II
B-1
DP Li II
PTL
DP Li II
vytěženo
DP Li II
bez suroviny
Starý DP Li II
DP Li II Rozšíření B-R1
sever
DP Li II
B-R2
Rozšíření – východ
DP Li II
B-R3
Rozšíření - východ
DP Li II
Rozšíření - východ
DP Li II
Rozšíření - východ
DP Li II
Rozšíření - východ
DP Li II
Rozšíření - východ
DP Li II
Rozšíření - východ
Rozšíření DP Li II
Celkem

geologické
[m3]

využitelné
[m3]

dobyvatelné
[m3]

133 605
15 960
157 875
8 757
316 197
66 865

596 200
79 800
/
/
676 000
292 869

596 200
79 800
/
/
676 000
292 869

566 390
75 810
/
/
642 200
278 225

72 780

210 334

210 334

199 817

59 680

172 475

172 475

163 851

B-R4

8 145

23 539

23 539

22 362

B-R5

9 920

28 669

28 669

27 235

PČS

4 270

12 340

12 340

11 723

PVP

20 188

58 343

58 343

0

PVN

13 075

37 787

37 787

0

/

254 923
571 120

836 357
1 512 356

836 357
1 512 357

703 215
1 345 415

Poznámka k tabulce:
- zásoby vázané pilířem technologické linky (PTL) a čerpací stanice (PČS) jsou dočasného charakteru
- zásoby vázané pilířem vysokotlakého plynovodu (PVP) a el. linky VN 22 kV (PVN) jsou s největší
pravděpodobností trvalého charakteru
- bez těžby je v původním DP Li II jeho jihovýchodní část s uzemněním katodové ochrany
vysokotlakého plynovodu ( surovina zde byla vytěžena neznámým těžařem ).
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Další geologický průzkum se na předmětném ložisku neuvažuje. Pro plánované těžební
a úpravárenské účely je ložisko prozkoumáno dostatečně. Případné ověření okrajových
zásob nerostu (štěrkopísku) se provede mělkými strojními kopanými šachticemi.
Průměrná mocnost suroviny je 3 m, předpokládaná výrubnost činí 89% a předpokládaná
výtěžnost 2,67 m3/m2.
Tabulka č. 3: Podíl zásob v rozšíření dobývacím prostoru Lišany II k zásobám na ložisku
Lišany I v tisících m3:
1

2

3

4

5

druh

Výpočet
zásob
ložiska Lišany I
z roku 1969

Evidence
Geo V3-01
k 1. 1. 2009

C1B

8 4331

1 836

C2B

108

108

0

0

0%

C1N

6 211

797

626

101

10,1

zásoby
ve
stávajícím prosotru
Lišany II k 1.1.
2009
3
Uváděno v jednotkách [tisíc m ]
210
575
Zásoby
v navrhovaném
rozšíření

6
%
podíl
zásob
v rozšíření
DP
Lišany II odstavec
2/4
2,5 %

C2N

1 264

481

0

0

0%

suma

16 012

3 222

836

676

5,2 %

Postup a způsob těžby v rozšířeném DP lišany II
Po dotěžení zásob v bloku B- 1 (viz příloha oznámení č. 1B) ve stávajícím DP Lišany II, kde
je k 1.1.2009 cca 566 000 m3 suroviny, bude úpravna včetně sociálního zázemí
přestěhována do nového DP Selibice I.
Surovina z navrženého rozšíření DP bude těžena kolovým nakladačem a upravována
suchým tříděním přímo v řezu na mobilním třídiči Finlay 303 nebo prodávána bez další
úpravy.
Po přestěhování úpravny zůstane v rozšířeném DP pouze osádka jednoho nakladače, která
bude zároveň obsluhovat mobilní třídičku Finlay 303. Krátkodobě zde bude zasazena
technika na provedení rekultivačních prací.
Firma vlastní těžební stroje, mobilní třídičku Finlay 303, dopravní zařízení i úpravárenskou
linku. Toto stávající zařízení bude využito pro těžbu a úpravu suroviny v rozšířeném DP.
Plynule za těžebním řezem budou probíhat v souladu s příslušnou dokumentací sanační
a rekultivační práce. Je plánováno vrátit všechny pozemky k zemědělskému využití.
Vytěžená plocha po rekultivaci bude v průměru o 2,35 m pokleslá oproti původnímu terénu.
Závěrné svahy vytěženého prostoru budou upravovány ve sklonu cca 1 : 7 a budou
přístupné obdělání běžnou zemědělskou technikou.
Popis technologie povrchové těžby
Celé území rozšířeného dobývacího prostoru Lišany II je rozděleno do 8 těžebních postupů
odpovídajících situování ploch v zájmovém území. Ve stejných postupech bude probíhat
i odnětí půdy ze ZPF a rekultivační činnost. Rekultivační práce budou navrhovány k zahájení
vždy po uvolnění dílčí, ale i ucelené části vytěžené části lomu tak, aby postup rekultivace byl
plynulý a nezůstávaly žádné plochy delší dobu bez faktické činnosti.
Pro upřesnění postupů v letech je nutné uvažovat s ročním záborem 4 ha plochy.
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 Plánovaný rozsah jednotlivých těžebních etap je následující:
1. postup v B-1……………………… 13,3605 ha
2. postup v B-R1…………………….

6,6865 ha

3. postup v B-R2 ………………….

7,2780 ha

4. postup v B-R3 .…………..………

5,9680 ha

5. postup v B-R4 …………………..

0,8145 ha

6. postup v B-R5.….………………… 0,9920 ha
7. postup v PČS ……………………..0,4270 ha
8. postup v PTL ………………………1,5960 ha
Celkem rozšíření DP Lišany II………37,1225 ha
Postup č. 1 je postup ve stávajícím DP na postupně prodlužovaný pásový dopravník
severozápadním směrem, který se po dosažení západních hranic přetočí v postup
severozápadní. Budou vytěženy zásoby pod hlavní příjezdovou cestou do úpravny severně
od úpravárenské technologie. Hlavní příjezdová cesta bude přeložena na dno vytěženého
lomu cca o 30 m východním směrem.Na přiložené grafické příloze je označen B-1. Tento
postup zajistí vydobytí bilančních zásob z bloku 7 C1B, 7a C1b a využije část zásob z bloku
13 C1N.
Postup č. 2 je postup v severním rozšíření DP na ploše označené v grafické příloze B-R1.
Předpokládáme, že technologie úpravny již bude přesunuta do DP Selibice I a surovina bude
těžena a upravována suchým tříděním pomocí mobilní třídičky Finlay 303 s nasazením
jednoho nakladače. Postup končí po dosažení severní hranice DP. Postup využije zásoby
z bloku 13 C1N.
Postup č. 3 bude proveden východním rozšíření DP na katastrálním území Lišany na ploše
označené v grafické příloze B-R2. Surovina bude upravována suchým tříděním a vzhledem
předpokládanému zhoršení kvality předpokládáme, že část produkce bude prodána bez další
úpravy jako podsypový materiál. Postup končí dosažením ochranného pilíře plynovodu
a severní a jižní hranice DP. Postup zasáhne zásoby v bloku 6 C1b, ale převážně bude těžit
zásoby z bloku 13 C1N.
Postup č. 4 je postup v rozšíření DP východním směrem za ochranným pilířem plynovodu
PVP na ploše B-R3. Postup je ohraničen ochranným pilířem vedení vysokého napětí PVN,
ochranným pilířem plynovodu PVP a severní a jížní hranicí DP. Surovina bude upravována
suchým tříděním a část produkce bude prodána bez další úpravy jako podsypový materiál.
Postup využije část zásob z bloku 6 C1B a zásoby z bloku 13 C1N.
Postup č. 5 je postup v severovýchodní části rozšíření DP za ochranným pilířem vedení
vysokého napětí PVN až do hranic DP. Surovina bude upravována suchým tříděním a část
produkce bude prodána bez další úpravy jako podsypový materiál. Postup využije část zásob
z bloku 6 C1B a zásoby z bloku 13 C1N
Postup č. 6 je postup v jihovýchodní části rozšíření DP za ochranným pilířem vedení
vysokého napětí PVN až do hranic DP. Surovina bude upravována suchým tříděním a část
produkce bude prodána bez další úpravy jako podsypový materiál. Postup využije část zásob
z bloku 6 C1B a zásoby z bloku 13 C1N
Postup č. 7 je postup v jižní části rozšíření DP, odtěží zásoby na ploše pod zlikvidovanou
čerpací stanicí PVČ. Surovina bude upravována suchým tříděním a část produkce bude
prodána bez další úpravy jako podsypový materiál.
Postup č. 8 odtěží zásoby velice kvalitní suroviny ve stávajícím DP na ploše pod stávající
úpravárenskou technologií PTL. Surovina bude upravována suchým tříděním a část
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produkce bude prodána bez další úpravy jako podsypový materiál.Postup využije zásob
z bloku 8 C1B a ukončí těžbu v DP Lišany II.
Plánovaný postup těžby v DP Lišany II rozšíření je uveden v příloze oznámení č. 1 D.
Popis technologie úpravy štěrkopísku
Těžený štěrkopísek bude tříděn na mobilní třídičce Filnay 303 na frakce 0-4 mm, 4 – 25 mm
a 22 – 125 mm.
Plán sanace a rekultivace
Podrobný plán rekultivačních a sanačních prací s doplňující strukturovanou kalkulací
zpracoval v březnu 2009 Ing. Hloušek. Tento dokument je k dispozici u oznamovatele
záměru či u zpracovatele oznámení.
Harmonogram rekultivačních prací
postupem těžby v dotčeném prostoru.

bude

bezprostředně

svázán

s harmonogramem

Na pozemcích uvedených výše v oznámení bude probíhat ukládání jednotlivých povolených
druhů odpadů pro následující sanaci, technickou a biologickou rekultivaci. Množství
stavebních odpadů nejí v současné době známa a bude záležet na poptávce tohoto využití.
Celkově zpracované množství však nepřekročí 30 000 t za rok. Skládka bude mít charakter
plně řízeného provozu na převzetí a skladování výše uvedených druhů odpadů. Podrobněji
je využívání inertních odpadů popsán v kapitole B.III.3 Odpady. Podrobnější popis rekultivací
a sanací je uveden v kapitole B.III.5.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení těžby výhradního ložiska v rozšířeném DP Lišany II se předpokládá do 3 měsíců po
povolení od hornické činnosti podle příslušné dokumentace plánu otvírky, přípravy
a dobývání, ne však dříve než v roce 2011.
Rozšíření DP Lišany II zajistí prodloužení životnosti stávajícího DP cca o 6 let při
uvažovaném výkonu 130 000 m3 ročně. V případě nižších výkonů se životnost ložiska
úměrně prodlouží.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Katastrální území: Lišany u Žatce (č.k.ú. 684961) a Postoloprty (č.k.ú. 726117)
Obec: Postoloprty a Lišany
Obec s rozšířenou působností: Žatec
Okres: Louny
Kraj: Ústecký

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat






Souhlas k odnětí ZPF (do 1 ha pověřený OÚ III. st., do 10 ha KÚ, nad 10 ha MŽP)
Povolení k provádění hornické činnosti podle §10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušinách a státní báňské správě, v platném znění a vyhlášky č. 104/1988 Sb.,
v platném znění, o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem (OBÚ Most).
Souhlas k využívání odpadů dle § 14, zákona 185/2001 Sb., v platném znění.
Rozhodnutí o změně – rozšíření dobývacího prostoru (OBÚ Most).
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dobývací prostor se rozkládá severně od obce Lišany na katastrálním území Lišany (č.k.ú.
684961) a Postoloprty (č.k.ú. 726117).
Zastoupení jednotlivých k.ú. v rozšířeném DP Lišany II:
k.ú. Postoloprty
k.ú. Lišany u Žatce
Plocha DP

116 537,0456 m2

20,41%

454 582,6107 m

2

79,59%

571 119,6563 m

2

100%

Celkové výměry jednotlivých částí těžebního záměru v lokalitě „Dobývací prostor Lišany II
rozšíření“ jsou následující:
Dobývací prostor Lišany II rozšíření (DP Li II R) celkem

571 120 m2

z toho – DP Lišany II (DP Li II)

316 197 m2

- DP Lišany II rozšíření – sever (DP Li II R – S)

66 865 m2

- DP Lišany II rozšíření – východ k.ú. Lišany (DP Li R – V/Li)

75 300 m2

- DP Lišany II rozšíření – východ k.ú. Postoloprty (DP Li II R – V/Po)

112 758 m2

Plocha těžby v DP Lišany II rozšíření (DP Li II R) celkem

529 002 m2

z toho – DP Lišany II (DP Li II)

307 440 m2

- DP Lišany II rozšíření – sever (DP Li II R – S)

66 865 m2

- DP Lišany II rozšíření – východ k.ú. Lišany (DP Li R – V/Li)

72 333m2

- DP Lišany II rozšíření – východ k.ú. Postoloprty (DP Li II R – V/Po)

82 364 m2

Odnětí půdy ze ZPF v DP Lišany II rozšíření (DP Li II R) celkem

384 756 m3

z toho – DP Lišany II (DP Li II)

188 447 m2

- DP Lišany II rozšíření – sever (DP Li II R – S)

65 874 m2

- DP Lišany II R – V/Lišany – rozsah těžby štěrkopísku

55 357m2

- DP Lišany II R – V/Lišany – technologické dopravní plochy

123 m2

- DP Lišany II R – V/Postoloprty – rozsah těžby štěrkopísku

74 275 m2

- DP Lišany II R – V/Postoloprty – technologické dopravní plochy

680 m2

Rozsah parcelních pozemků dotčených těžbou štěrkopísku s následnou sanací a následnou
sanaci a rekultivaci v jednotlivých částech lokality „Dobývací prostor Lišany II rozšíření“ je
následující:
Na území budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II (katastrální území Lišany
u Žatce a Postoloprty) vyskytují půdy s BPEJ 1.01.00, 1.05.01, 1.06.02, 1.21.12 a 1.22.12.
Rozsah zařazení ploch plánovaných k vyjmutí ze ZPF celé lokality je uveden v následující
tabulce.
Tabulka č. 4: Rozsah zařazení ploch plánovaných k vyjmutí ze ZPF
BPEJ
1.01.00
1.05.01
1.06.02

třída ochrany
I.
III.
III.
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dobývací prostor (ha)
7,4631
23,6590
0,0712

plánovaný zábor (ha)
7,2653
23,6590
0,0712
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BPEJ
1.21.12
1.22.12
ostatní plocha
celkem

třída ochrany
V.
V.
žádná
/

dobývací prostor (ha)
8,4114
2,6163
14,8910
57,1120

plánovaný zábor (ha)
5,8585
2,6163
14,3859
53,8562

Výše uvedené BPEJ jsou zařazeny do I. , III. a V. třídy ochrany (dle metodického pokynu
MŽP, č. j. OOLP/1067/96). Většina orné půdy se využívá k pěstování běžných zemědělských
plodin (obiloviny, olejniny apod.). Kompletní seznam dotčených pozemků s parcelními čísly,
rozlohou a bonitou je uveden v příloze oznámení č. 5.
Třídy ochrany zemědělské půdy podle přílohy citovaného metodického pokynu jsou
definovány takto:
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze vyjímečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využít pro eventuální výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky, které představují
zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranným pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
Kód 1.01.00
-

teplý, suchý region

-

černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým
vodním režimem

-

kategorie sklonitosti 0, kategorie expozice 0, tj. rovina
kategorie skeletovitosti 0, kategorie hloubky půdy 0 (bezskeletovitá s celkovým
obsahem skeletu do 10 %, půda hluboká 60 cm)

Kód 1.05.01
-

teplý, suchý region

-

černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 -0,7 m) vrstvě spraší uložené na píscích,
popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku; lehčí, středně výsušné půdy
kategorie sklonitosti 0, kategorie expozice 0, tj. rovina
kategorie skeletovitosti 0 - 1, kategorie hloubky půdy 0 - 1 (bezskeletovitá až slabě
skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 25 %, půda hluboká až středně hluboká
60 cm)

-
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Kód 1.06.02
-

teplý, suchý region

-

černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké
půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené
kategorie sklonitosti 0, kategorie expozice 0, tj. rovina
kategorie skeletovitosti 1, kategorie hloubky půdy 0 (slabě skeletovité s celkovým
obsahem skeletu do 25 %, půda hluboká 60 cm)

-

Kód 1.21.12
-

teplý, suchý region

-

hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích;
velmi lehké a silně výsušné

-

kategorie sklonitosti 2, kategorie expozice 0, tj. mírný svah
kategorie skeletovitosti 1, kategorie hloubky půdy 0 (slabě skeletovité s celkovým
obsahem skeletu do 25 %, půda hluboká 60 cm)

Kód 1.22.12
-

teplý, suchý region

-

hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo
středně těžké, s vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí
kategorie sklonitosti 2, kategorie expozice 0, tj. mírný svah
kategorie skeletovitosti 1, kategorie hloubky půdy 0 (slabě skeletovité s celkovým
obsahem skeletu do 25 %, půda hluboká 60 cm)

-

Celková výměra budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II je 0,254923 km2 s tím, že
těžba a tedy otvírání ložiska bude prováděno po etapách. Jednotlivé postupné zábory budou
mít rozlohu podle rozfázovaných postupů (viz tabulka č. 1).
V příloze oznámení č. 5 je uveden přehled všech parcelních pozemků dotčených těžbou
štěrkopísku a následnou sanací a rekultivací, včetně dotčených BPEJ.
Část území označeného DP Lišany II rozšíření – sever (zkr. DP Li II R – S) s celkovou
plochou 66 865 m2 je na pozemcích ZPF s výměrou 65 874 m2 a 991 m2 ostatní plochy.
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro těžbu nerostu se předpokládá na ploše
o výměře 65 874 m2. Zemědělský fond je zařazen z převážné části v I. třídě ochrany ZPF.
Část území označeného DP Lišany II rozšíření – východ (zkr. DP Li II R-V) na k.ú. Lišany
s celkovou plochou 75 300 m2 je umístěna na orné půdě s pozemky zemědělského fondu
o výměře 58 266 m2. Na pozemcích ostatní plochy je výměra 17 034 m2. Do uvedeného
prostoru částečně zasahuje ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu Js 150 společnosti
SČP Net, s.r.o., které váže část geologických zásob nerostu. V prostoru ochranného pásma
nebude prováděna skrývka humózních vrstev. Plochy OP zůstanou i nadále zemědělsky
obhospodařované. Na území DP Li II R-V na k.ú. Lišany s celkovou plochou předpokládané
těžby štěrkopísku 72 333 m2 částečně zasahuje ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu
Js 150 společnosti SČP Net, s.r.o. Odnětí půdy ze ZPF pro těžbu vyhrazeného ložiska se
předpokládá na ploše o výměře 5 357 m2 a pozemků ostatní plochy v celkové výměře
16 976 m2. Zemědělský půdní fond je rozdělen zhruba na polovinu do III. a V. třídy ochrany.
Část území označeného DP Lišany II rozšíření – východ (zkr. DP Li II R-V) na k.ú.
Postoloprty s celkovou plochou 112 758 m2 je umístěna na orné půdě s pozemky ZPF
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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o výměře 101 782 m2. Na pozemcích ostatní plochy je výměra 10 976 m2. V uvedeném
prostoru se nacházejí inženýrské sítě, pro jejichž zabezpečení jsou stanovena ochranná
pásma: vysokotlaký plynovod Js 150 má OP 20 m osy na každou stranu vedení a linka VN
22 kV má OP 10 m na každou stranu od krajního vodiče. V prostoru ochranného pásma
nebude prováděna skrývka humózních vrstev. Plochy OP zůstanou i nadále zemědělsky
obhospodařované. Na území DP Li II R-V v k.ú. Postoloprty s celkovou plochou
předpokládané těžby štěrkopísku 82 364 m2 je značná část prostoru vázána ochrannými
pásmy vysokotlakého plynovodu Js 150 společnosti SČP Net, s.r.o. a elektrické linky VN 22
kV spol. ČEZ Distribuce, a.s. Těžba štěrkopísku se předpokládá na ploše o výměře 74 275
m2 ZPF a na pozemcích ostatních ploch s výměrou 8 089 m2. Odnětí půdy ze ZPF pro těžbu
štěrkopísku o výměře 74 275 m2 je v převážné části na pozemcích s V. třídou ochrany.
Podstatně menší část je situována do prostoru s I. třídou ochrany a minimální na ploše III.
třídy ochrany.
Přehled vlastníků parcelních pozemků podle listu vlastníků na základě registru katastru
nemovitostí v k.ú. Lišany u Žatce je následující:
LV 60000 – Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, 128 00 Praha 28)
LV 10002 - Česká republika, Pozemkový fond České republiky (Husinecká 1024/11a, Praha
3 Žižkov, 130 00 Praha 3)
LV 247 – Studený Rudolf (Vyškov 95, 440 01 Louny 1)
LV 246 – Popelka Miroslav Ing. (Větrná 664, 439 42 Postoloprty)
LV 224 – PÍSKY – J. Elsnic, s.r.o. (K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty)
LV 208 – Linhart Josef (Levonice 12, 440 01, Postoloprty, Louny 1)
LV 205 – Město Postoloprty (Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty)
LV 171 – Říha Jiří (Břínkov 23, Ročov, 440 01 Louny 1 – ½)
- Šimerová Vladimíra (Zichovec 58, 273 74 Klobouky v Čechách – ½)
LV 95 – Říha Václav Ing. (Školní 2449, 440 01 Louny 1)
Přehled vlastníků parcelních pozemků podle listu vlastníků na základě registru katastru
nemovitostí v k.ú. Postoloprty je následující:
LV 60000 – Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, 128 00 Praha 28)
LV 10002 - Česká republika, Pozemkový fond České republiky (Husinecká 1024/11a, Praha
3 Žižkov, 130 00 Praha 3)
LV 10001 - Město Postoloprty (Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty)
LV 1847 – Koděra Ivan Ing. (Šanov 98, 270 31 Senomaty)
LV 1844 – Maryško Josef Ing. (Horácká 615, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou)
LV 1207 – Krejsa Antonín (Seménkovice 21, Postoloprty, 440 01 Louny 1)
Rozsah parcelních pozemků dotčených těžbou štěrkopísku s následnou sanací a rekultivací
v jednotlivých částech lokality „Dobývací prostor Lišany II rozšíření“ je následující:
1) DP Lišany II R – S:
a) zemědělský půdní fond s těžbou nerostu....................................65 874 m2
b) ostatní plochy – ostatní komunikace................................................991 m2
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2) DP Lišany II R – V:
a) zemědělský půdní fond s těžbou nerostu.................................129 632 m2
b) odnětí ZPF pro technologické dopravní plochy................................803 m2
c) ostatní plochy..............................................................................25 065 m2
Celková plocha dotčená plánovanou báňskou činností, která připadá k následné rekultivaci
má výměru 538 562 m2. Rozsah provedené technické rekultivace a prováděné biologické
následné péče rekultivovaného území není geodeticky zaměřen, ale pouze situačně
odhadnut z mapové dokumentace na základě provedených prací. (Hloušek, J., Souhrnný
plán sanace a rekultivace ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Lišany II – rozšíření,
Chomutov, 2009).
Převážná většina ploch plánovaného záboru ZPF jednotlivých dílčích etap těžby
v předmětné lokalitě DP Lišany II rozšíření, dotčených báňskou činností, bude navrácena
zpět zemědělskému půdnímu fondu. Rekultivace vodní plochou a zalesněná část pozemků
v jejím okolí je situována v prostoru s ornou půdou ZPF. Odnětí půdy ze ZPF bude proto
z malé části trvalé s ročním finančním odvodem do doby ukončení rekultivace. Celková
plocha odnětí půdy ze ZPF bude v rozsahu 38,5 ha, z toho pak připadá k trvalému odnětí
ZPF 0,5 ha. Náhradou za trvalé odnětí ZPF budou zemědělsky zrekultivovány ostatní plochy
zdevastované v minulosti vojenskou a báňskou činností v rozsahu cca jednoho hektaru.
Rekultivace a navrácení zdevastovaných ploch ZPF původnímu využití se předpokládá
průběžně za postupem těžební činnosti.
V příloze oznámení č. 1 C je znázorněn plánovaný rozsah odnětí ZPF v DP Lišany II
rozšíření.
Lesní pozemky
Nebudou rozšířením dobývacího prostoru dotčeny.

B.II.2. Voda
Stávající úpravna štěrkopísku bude z DP Lišany II přestěhována do nového DP Selibice I.
V rozšířeném DP Lišany II se uvažuje pouze se suchým tříděním. Důlní voda bude
využívána ke skrápění příjezdové komunikace a ostatních pojezdových ploch v prostoru
areálu, úpravny a expedice vytěžené suroviny.
K doplňování odvodňovacích jímek vodou je využívána povrchová (dešťová) voda, svedená
do těchto jímek odvodňovacími příkopy.
V rozšířeném DP bude pracovat max. 1 zaměstnanec. Pitná voda bude dodávána balená
s následnou předepsanou likvidací odpadního obalového materiálu (tříděný sběr).
Nepředpokládá se vybudování sociálního zázemí. Stávající sociální zařízení v DP Lišany II
bude přestěhováno do nového DP Selibice I.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
K provozu specifikované důlní technologie nebudou zapotřebí žádné surovinové zdroje
a jediným vstupem v tomto smyslu bude elektrická energie.
Elektrická energie
Elektrická energie bude odebíraná od rozvodných závodů na provoz čerpací stanice
využívané na čerpání vody na zkrápění cest a provoz útulku pro obsluhu nakladače případně
expedice
Celková spotřeba elektrické energie se odhaduje na 8 000 kWh za rok.
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PHM, oleje a maziva
K těžbě suroviny bude nasazen čelní nakladač Liebherr s obsahem lžíce 4 m3
s odhadovanou roční spotřebou 24 000 litrů nafty, 300 litrů olejů a 15 kg maziv.
Pro třídění bude použita mobilní třídička Finley 303 s odhadovanou roční spotřebou
18 000 litrů nafty, 200 litrů oleje a 20 kg maziv.
Ostatní
Vlastní těžba ani obslužný provoz nemá další nároky na dodávky tepla, výměny vzduchu,
chladicích medií ani zemního plynu.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu jsou minimální a spočívají pouze v údržbě dočasných
obslužných komunikací s nezpevněným povrchem případně panelové cesty. Žádné nové
významné dopravní trasy nebudou budovány.
Pro výpočet rozptylové studie byl použit předpoklad zadavatele rozptylové studie, že se bude
jednat o dopravu 25 nákladních vozidel (NV)/den, které přijedou do dobývacího prostoru
Lišany II a o dopravu 50 nákladních vozidel (NV)/den, které přijedou do dobývacího prostoru
Selibice I.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výběr znečišťujících látek
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného záměru bude rozšířený dobývací prostor Lišany
II.
Zdrojem emisí bude těžba štěrkopísku a nakládání štěrkopísku na pásový dopravník.
Při těžbě budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace
s vytěženou surovinou a zeminou. Zdrojem emisí bude také úprava štěrkopísku na
požadovanou velikost. Během úpravy budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky.
Během celé těžby a manipulace se surovinou je surovina vlhká, proto se předpokládají nízké
hodnoty emisí znečišťujících látek.
Dalším zdrojem emisí bude provoz kolového nakladače a jednoho buldozéru Znečišťující
látky vznikající spalováním pohonných hmot v nakladačích jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
uhlovodíky a pevné částice.
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin realizována automobilovou dopravou. Zdrojem
znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva
(benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory
vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
Příjezdové a odjezdové komunikace budou vedeny mimo obytnou zástavbu.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby od příjezdových komunikací nebyla sekundární
prašnost z automobilové dopravy v rozptylové studii uvažována.
Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, NOx a PM10.
Návrh zařazení zdroje:
Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
se předpokládá, že se jedná o kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva – přírodního i umělého, příprava stavebních
hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot.
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních
hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.
Kategorie: střední zdroj znečišťování ovzduší
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky
dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší
a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení.


Plošné zdroje emisí

Provoz záměru
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z technologie
a z obslužných mechanismů z prostoru těžby a z prostoru suché třídičky. Pro výpočet
hmotnostního toku PM10 z technologie byly vzaty naměřené hodnoty emisí z protokolu
č. OPP 03-034, který je uveden v příloze č. 3 rozptylové studie, která je přílohou oznámení
č. 7.
Úpravna suroviny
Mobilní suchá třídička bude umístěna do dobývacího prostoru. Během těžby bude suchá
třídička přemisťována dle posunu těžby.
Těžba suroviny
Těžba suroviny bude rozložena do cca 5 let. Celý prostor se bude těžit na části, celkem bude
8 částí. V rozptylové studii byl rozšířený dobývací prostor Lišany II, vzhledem ke vzdálenosti
obytné zástavby, rozdělen do dvou částí (sever a východ). Plošný zdroj jednotlivé části těžby
byl umístěn nejblíže obytné zástavbě. Hmotnostní tok z těžby bude pro všechny části těžby
stejný, bude se měnit pouze umístění těžby.
Rekultivace dobývacího prostoru bude probíhat ihned po dotěžení dané části.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních toků na plošných zdrojích během
provozu dobývacího prostoru Lišany II (sever, východ).
Tabulka č. 5: Emisní hodnoty plošného zdroje
Plošný zdroj

Hmotnostní tok

Škodlivina
[g/s]

[g/h]

[g/rok]

Těžba suroviny

PM10

9*10-8

3,24*10-4

0,67

Suchá třídička

PM10

3,1*10-8

1,12*10-4

0,23

Kumulace
Během těžby v dobývacím prostoru Lišany II (sever, východ) bude současně probíhat těžba
v dobývacím prostoru Selibice I (popis výše v textu).
Obslužné mechanizmy
V následující tabulce jsou uvedeny použité obslužné mechanizmy a jejich základní
parametry.
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Tabulka č. 6: Nasazení obslužných mechanizmů
Selibice I

Lišany II

Použité
obslužné
mechanismy

Spotřeba
nafty [l/h]

Provoz
mechanismů
[h/den]

Použité
obslužné
mechanismy

Spotřeba
nafty [l/h]

Provoz
mechanismů
[h/den]

1 x nakladač
(těžba)

10,5

8

1 x nakladač
(těžba)

10,5

7

1 x nakladač
(úpravna)

10,5

8

úpravna
(suché třídění)

10

7

1 x buldozer

40

2

1 x buldozer

40

1

Poznámka: Úpravna mokré třídění je elektrická.

Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t) podle
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb., v platném znění.
NOx
50 kg/t
TZL
1,0 kg/t
VOC
6 kg/t, v rozptylové studii byl použít předpoklad pro benzen 1/10 z VOC
= 1/10 z 6 = 0,6 kg/t
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních toků na plošných zdrojích.
Tabulka č. 7: Emisní hodnoty plošných zdrojů
Hmotnostní tok [g/s] pro



Selibice I

Lišany II

Úpravna

Těžba

Úpravna (suchá třídička)

Těžba

Benzen

0,00137

0,00684

0,00137

0,00684

NOx

0,114

0,570

0,1139

0,5701

PM10

0,00279

0,0119

0,0023

0,0119

Liniové zdroje emisí

Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava po příjezdové komunikaci do dobývacího
prostoru Lišany II a Selibice I.
Pro výpočet rozptylové studie byl použit předpoklad zadavatele rozptylové studie, že se bude
jednat o dopravu 25 nákladních vozidel (NV)/den, které přijedou do dobývacího prostoru
Lišany II a o dopravu 50 nákladních vozidel (NV)/den, které přijedou do dobývacího prostoru
Selibice I.
Tabulka č. 8: Počet vozidel
Selibice I

Lišany II

Počet průjezdů NV/den

Počet průjezdů NV/h

Počet průjezdů NV/den

Počet průjezdů NV/h

100

15

50

8
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Pro výpočet maximální hodinové intenzity se používá předpoklad, že v dopravní špičce jsou
emise 2,4-krát vyšší než v průměru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních zdrojů,
Metodická příručka (strana 13).
Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spočítány pomocí výpočetního
programu MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Tento program umožňuje výpočet
emisních faktorů v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpočtovém
roce. Výpočet byl proveden pro roky 2014, 2015, 2017 a 2020 a emisní úroveň
Euro 3 (tabulka č. 2 v rozptylové studii).
V dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zveřejněném ve
Věstníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise z dopravy činí
procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu.
Pro účely rozptylové studie byla příjezdová komunikace rozdělena do 3 úseků (viz obrázek
3 Znázornění liniových zdrojů).
Obrázek č. 3: Znázornění liniových zdrojů a rozložení dopravy

1

2
3

Dobývací prostor Lišany II
Dobývací prostor Selibice I

Výpočet hmotnostního toku
počet průjezdů NV za hodinu * emisní faktor znečišťující látky pro NV v g/km
Množství benzenu, NOx a PM10 uvedených v následující tabulce bylo vypočteno
z tabelovaných emisních faktorů uvedených v rozptylové studii v tabulce č. 2.
Kumulace je řešena pro 5 časových období, která jsou označena K1, K2, K3, K4 a K5.
Vzhledem k tomu, že nelze přesně stanovit vzájemnou časovou návaznost těžby
v jednotlivých etapách těžby v obou dobývacích prostorech, nejsou jednotlivá časová období
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vymezena roky. Zahájení těžby (v plném rozsahu) se v rozšířeném dobývacím prostor Lišany
II. očekává v roce 2014.
Tabulka č. 9: Emise z navazující automobilové dopravy na příjezdových komunikacích
Fáze těžby

Zdroj emisí

Úsek 1
Kumulace K1
Úsek 2

Úsek 1
Kumulace K2
Úsek 2

Úsek 1
Kumulace K3
Úsek 2, 3

Úsek1
Kumulace K4
a K5
Úsek 2, 3

Hmotnostní tok [g/m/s] pro

Rychlost
vozidel
[km/h]

Benzen

20

1,37*10

50

7,1*10

20

-7

NOx

PM10
-5

1,78*10

7,19*10

-6

9,05*10

7,3*10-8

6,96*10-6

9,5*10-7

50

3,8*10-8

3,84*10-6

4,82*10-7

20

-7

1,38*10

-5

1,28*10

1,77*10

50

7,13*10

-8

7,08*10

-6

8,996*10

20

7,3*10-8

6,84*10-6

9,44*10-7

50

3,8*10-8

3,77*10-6

4,79*10-7

20

-7

1,37*10

-5

1,74*10

50

7,1*10

6,73*10

-6

8,82*10

20

7,3*10-8

6,49*10-6

9,26*10-7

50

3,8*10-8

3,59*10-6

4,71*10-7

20

-7

1,37*10

-5

1,71*10

50

7,1*10

6,50*10

-6

8,71*10

20

7,3*10-8

6,26*10-6

9,14*10-7

50

3,8*10-8

3,46*10-6

4,65*10-7

-8

-8

-8

1,31*10

1,22*10

1,17*10

-6
-7

-6
-7

-6
-7

-6
-7

Lokalita záměru patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a případná rizika mohou
hrozit pouze v případě poruch.

B.III.2. Odpadní vody
Technologické odpadní vody
Suché třídění nevyžaduje žádnou spotřebu technologické vody. Neuvažuje se s vypouštěním
žádných odpadních vod do vodotečí.
Všechna potřebná užitková voda na zkrápění cest se bude získávat pouze z odvodňovacích
jímek jako důlní voda. Nebude tedy zapotřebí dodávat vody z vnějšího zdroje.
Odpadní splaškové vody
V rozšířeném DP bude pracovat max. 1 zaměstnanec. Stávající sociální zařízení v DP
Lišany II bude přestěhováno do nového DP Selibice I. Pracovníci pískovny budou využívat
instalované chemické WC, které bude umístěné přímo v místě dobývání.
Dešťové (srážkové) vody
Předpokládá se, že rozšířený dobývací prostor bude odvodněn přirozeným spádem
terénu. Na území vymezeném k těžbě štěrkopísku bude využíván stávající akumulační
prostor pro jímání těchto vod. Tyto vody budou mít charakter srážkových vod
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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s obsahem jemných odplavitelných částic, jejich využití bude řešeno v rámci plánu využití
ložiska (lze je využít například pro snižování prašnosti aj.).
Lze se konstatovat, že záměrem nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

B.III.3. Odpady
V DP Lišany II rozšíření se nebude nacházet žádný administrativní nebo sociální objekt. Po
přestěhování úpravny zůstane v rozšířeném DP pouze osádka jednoho nakladače, která
bude zároveň obsluhovat mobilní třídičku Finlay 303. Dále zde budou pro vytříděný
štěrkopísek přijíždět nákladní automobily. Proto lze konstatovat, že během přípravy
a realizace záměru nebude docházet ke vzniku významného množství odpadů, a pokud
takový odpad vznikne, bude jeho odstranění doložitelně dokumentováno či bude recyklován
v souladu s platnými předpisy.
Během příprav dojde k demolici chátrajícího objektu (viz obrázek níže).
V průběhu demoličních prací se nepředpokládá, že by vznikl jiný odpad, než odpad
představující nevyužitelné zbytky ze stavebních a konstrukčních materiálů. Případně se
vyskytující nebezpečně složky budou vytříděny před demolicí tak, aby byly splněny
požadavky právních předpisů (např. zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, 258/00 Sb,
v platném znění.
Obrázek č. 4: Stávající chátrající objekt

Odpad z demolice je podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění zařazen pod
katalogová čísla řady 17 (stavební a demoliční odpady – např. beton, cihly, tašky
a keramické výrobky, sklo, plasty, dřevo bez obsahu nebezpečných látek tak i nebezpečnými
látkami znečištěné, asfaltové směsi s dehty (např. lepenky), kovy, kabely, izolační materiály,
atd.). Bude se tedy jednat o odpad kategorie ostatní i nebezpečný odpad.
Před demolicí bude proveden demoliční výměr a proveden řádný průzkum budovy
s identifikací nebezpečných složek.
O odpad se bude jednat tehdy, bude – li původce odpadů chtít se jej zbavit, nebude splňovat
požadavek výrobku či nebude – li využit na rekultivační práce apod. dle zákona č. 44/1988
Sb. (horní zákona) v platném znění. Při těžební činnosti a následném zpracování suroviny
v lomu mohou vznikat následující odpady:
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Ostatní odpady – inertní
Zahrnují nezpracovatelné partie těženého horninového masivu, které vznikají při těžbě
a úpravě suroviny pro ušlechtilou výrobu a při opracování výrobků v rámci hrubé kamenické
výroby prováděné v prostoru lomu – odpady z těžby nerudných nerostů. Patří sem rovněž
nezpracovatelné části odvalu, na které se narazí při jeho rozebírání a je třeba sem zařadit
i případnou skrývku, která se může při využití ložiska v budoucnu vyskytnout:
-

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů

-

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

-

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

-

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Uvedený odpad bude uložen jako materiál na mezideponii v těžebním prostoru a dále
v rámci lomu využíván a nebo předán jako inertní odpad smluvní oprávněné osobě
provozující zařízení k využití odpadů na povrchu terénu – terénní úpravu za podmínek
stanovených zejména § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.
Investor by rád využil inertní stavební materiál (i odpad) na rekultivační práce (zasypání
nerovností apod.).
Tabulka č. 10: Seznam odpadů použitých na povrchu terénu při rekultivaci vytěženého lomu
KÓD
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 05 06
17 09 04

NÁZEV
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků
Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

KAT
O
O
O
O
O
O

Zařízení je určeno všem původcům odpadů – drobným stavebníkům i stavebním firmám,
kteří musí nakládat se stavebními a demoličními odpady včetně nekontaminových
výkopových zemin podle zákona o odpadech – 185/2001 Sb., v platném znění.
Pokud inertní materiál bude naplňovat dikci zákona 185/2005 Sb. o odpadech, v platném
znění (tj. bude se jednat o odpad), budou dodrženy podmínky pro využívání odpadů na
povrchu terénu dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., v platném znění.
Odpady (např. od malých dodavatelů) u kterých nebyly zjištěny požadavky vyplývající
z Přílohy č. 10 vyhlášky 294/2005 budou průběžně vzorkovány na náklady investora.
(Investor tyto odpady bude nejprve ukládat na mezideponie).
Množství stavebních odpadů nejí v současné době známa a bude záležet na poptávce
tohoto využití. Celkově zpracované množství však nepřekročí 30 000 t za rok.
Na pozemcích uvedených výše v oznámení bude probíhat ukládání jednotlivých povolených
druhů odpadů pro následující technickou a biologickou rekultivaci.
Odpady budou váženy na mostové váze GAPA 60 t, která je v současnosti využívána firmou
pro evidenci při expedování výrobků. Váha podléhá pravidelné kontrole a kalibraci.
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K manipulaci s odpady budou sloužit stroje, které společnost využívá pro těžbu a manipulaci
se surovinou a hotovými výrobky.
Každý původce odpadu, který dopraví odpad na úložiště, je povinen předložit doklad
o kvalitě odpadu. Tento doklad bude kontrolován pracovnicemi expedice. Podmínky
k uložení jsou uvedeny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Nebezpečné odpady
Zahrnují zejména odpady vznikající provozem technických a dopravních prostředků v lomu –
základní údržba a doplňování provozních náplní (všechny provozované stroje a dopravní
prostředky budou dle návodu od výrobce pravidelně servisovány externími smluvními
dodavateli – původcem vzniklých odpadů při této činnosti bude tento externí dodavatel např.
16 01 07 N, 13 02 08 N, 16 01 13 N atd.), technologie těžby a při základní údržbě
technického zázemí lomu: 13 02 05, 13 02 08, 13 01 10, 14 06 03, 16 06 01.
S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se souhlasem věcně a místně
příslušného orgánu státní správy pro nakládání s odpady dle § 16 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené nebezpečné odpady budou shromažďovány v místě svého vzniku ve
shromažďovacích prostředcích splňující stanovené technické požadavky, a to na označeném
vyhrazeném místě, odděleně od shromažďovacích prostředků určených pro ostatní odpady,
řádně označeny (na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno
katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení
osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku; v blízkosti
shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa
nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného
odpadu), kde budou zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti,
jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky, vše
v souladu zejména s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Po naplnění shromažďovacího prostředku budou nebezpečné odpady předávány k využití
nebo odstranění smluvní oprávněné osobě provozující zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu předmětných nebezpečných odpadů za podmínek stanovených zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
V případě následujících nebezpečných odpadů kat.č. 13 02 08, 13 01 10, 16 06 01, budou
tyto předávány ke zpětnému odběru povinné osobě ve smyslu § 38 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
S vybranými nebezpečnými odpady – odpadními oleji 13 02 08 N, 13 01 10 N musí být
nakládáno dle § 29 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
a bateriemi a akumulátory 16 06 01 N dle § 31 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.
Provozovatel lomu při produkci odpadů povede průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s odpady v rozsahu stanoveném v § 39 zákona č. 185/2001 Sb.,
v platném znění o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě
překročení roční produkce - více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, bude provozovatelem lomu splněna
ohlašovací povinnost.
Při nakládání s odpady v rámci plánovaného záměru není předpoklad pro naplnění
povinnosti stanovené § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a to zpracování Plánu odpadového hospodářství původce odpadů (zpracovávají

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

30

Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II
původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než
1000 t ostatního odpadu).
Dále provozovatel lomu nenaplní podmínky pro určení odpadového hospodáře ve smyslu
§ 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (původce, který
nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t
nebezpečného odpadu za rok).

B.III.4. Ostatní
Hluk
Hluková studie tvoří přílohu oznámení č. 8.
Dominantním zdrojem hluku z provozu záměru bude výše uvedená technologie umístěná
v prostoru úpravny kameniva, kolové nakladače, obslužná doprava nákladních vozidel po
účelových komunikacích apod. Provoz záměru bude pouze v denní době.
Vzhledem k tomu, že obslužná doprava záměru bude totožná s dopravou do stávajícího
těžebního prostoru a současně bude tato obslužná doprava využívat stejných příjezdových
tras na veřejných pozemních komunikacích, nebude mít zprovoznění záměru vliv na změnu
hlukového zatížení posuzované lokality vyvolané dopravním hlukem.
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb je situovaný jižně až jihovýchodně od záměru do
obcí Lišany a Dolejší Hůrky. Chráněný venkovní prostor staveb je ve všech výše uvedených
obcích tvořen zástavbou typu rodinný dům. Nadmořská výška pozemku společnosti Písky J. Elsnic, spol. s r.o. Postoloprty je přibližně 230 metrů n. m.
Vzhledem k tomu, že souběžně s těžbou v námi posuzovaném rozšířeném dobývacím
prostoru Lišany II. by měla probíhat těžba i v dobývacím prostoru Selibice I., je nutno
v modelovém výpočtu zahrnout i kumulaci s jinými záměry tzn., že je nutno pro časový úsek
kdy bude těžba probíhat v obou dobývacích prostorech do modelového výpočtu zahrnout
i hluk z plánovaného těžebního prostoru Selibice I.
Na dobývacím prostoru rozšíření Lišany II. bude prováděno pouze suché vytřídění nebo
bude vytěžený štěrkopísek odebírán bez úpravy. K těžbě štěrkopísku bude využit kolový
nakladač Liebherr a ke třídění štěrkopísku bude využívána mobilní třídička Finlay 303.
Kumulace je řešena pro 5 časových období, která jsou označena K1, K2, K3, K4 a K5.
Vzhledem k tomu, že nelze přesně stanovit vzájemnou časovou návaznost těžby
v jednotlivých etapách těžby v obou dobývacích prostorech, nejsou jednotlivá časová období
vymezena roky. Zahájení těžby (v plném rozsahu) se v rozšířeném dobývacím prostor Lišany
II. očekává v roce 2014.
V následující tabulce je uveden časový harmonogram prací.
Tabulka č. 11: Časový harmonogram prací
kumulace 1)

rozšířený dobývací prostor Lišany
II.
etapa těžby

doprava 2)

etapa těžby

doprava 2)

50

1. část těžby

100

50

2. část těžby

100

50

3. část těžby

100

50

4. část těžby

100

K1
rozšíření sever
K2
K3

dobývací prostor Selibice I

rozšíření východ

K4
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kumulace

1)

rozšířený dobývací prostor Lišany
II.
etapa těžby

dobývací prostor Selibice I

doprava 2)

etapa těžby

doprava 2)

50

5. část těžby

100

K5
1)

označení časového úseku kumulace v modelovém výpočtu

2)

počet průjezdů nákladních vozidel na příslušné obslužné komunikaci za 1 pracovní den

zdroje hluku umístěné na rozšířeném dobývacím prostoru Lišany II.. a Selibice I.

dobývací prostor Lišany II..- rozšíření

dobývací prostor Selibice I.

kolový nakladač

7 h provozu

dozer 1 x

1 h provozu

suchá třídička Finlay

7 h provozu

kolový nakladač 2 x

7 h provozu

dozer 1 x

2 h provozu

úpravna

7 h provozu

pásové dopravníky

7 h provozu

doba provozu z 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin

Pro zpracování stacionárních zdrojů hluku je v této studii použito výpočtového programu
„Hluk+, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním
prostředí“.

Vibrace
Vzhledem k moderní strojní technologii jsou i vibrace způsobené chodem motorů, převodů
a jiných pohyblivých strojních částí v mezích platných norem pro provoz těchto strojních
celků.

B.III.5. Doplňující údaje
Terénní úpravy, zásahy do krajiny
Plánované terénní změny či úpravy souvisejí s charakterem povrchového způsobu dobývání
nerostů s následným zahlazením stop po hornické činnosti formou technické a biologické
rekultivace.
V převážné míře bude nasazená těžební technologie, doprava vytěženého materiálu, použitá
dobývací metoda, úprava vytěženého nerostu a následná odbytová doprava po celou dobu
životnosti shodná se současným stavem.
V předstihu a separátně před postupem těžebního řezu se zahájí skrývka orniční vrstvy.
V prostoru s výskytem podorničních vrstev zúrodnitelných zemin (spraší) bude také
provedena separátní skrývka. Skrývání orniční a podorniční vrstvy bude prováděno
buldozerem, shrnutí na valy situované do předpolí pískovny a při hranici DP. Následně se
provede kolovým nebo pásovým nakladačem nakládka z valů předpolí na auta a materiál se
odveze na předem určené deponie, situované uvnitř DP při jeho demarkaci.Veškeré deponie
kvartérních materiálů budou situovány uvnitř těžební části pískovny.
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Přímou technickou rekultivaci separátní skrývkou kvartéru je možné realizovat až po
uvolnění dostatečného volného prostoru, který závisí na použité technologii těžby a úpravy
štěrkopísku.
Veškerá separátně skrytá a dočasně deponovaná ornice bude použita k technické rekultivaci
vytěžených pozemků. Deponie ornice budou po skončení těžební činnosti rozebrány a ornice
použita ke zpětnému rozprostření na rekultivovaných územích. Obecně je snaha umístit
redeponovanou ornici na plochu, ze které byla separátně skryta před těžbou nevyhrazeného
nerostu (štěrkopísku). V současné době je ornice dočasně deponována v jihozápadní části
DP Li II. Podorniční zúrodnitelné zeminy (spraše) budou ukládány na upravené dno lomu za
postupem těžby řezu.
Potřebné celkové náklady na sanace a rekultivace činí 12 835 800 Kč (v cenách v roce
2006), je měrná finanční zátěž na jeden m3 suroviny v rostlém stavu = 7,17 Kč/m3.
Podrobný plán rekultivačních a sanačních prací s doplňující strukturovanou kalkulací
zpracoval v březnu 2009 Ing. Hloušek. Tento dokument je k dispozici u oznamovatele
záměru či u zpracovatele oznámení.
Harmonogram rekultivačních prací
postupem těžby v dotčeném prostoru.

bude

bezprostředně

svázán

s harmonogramem

V zájmovém území se uvažuje s rekultivací zemědělskou, lesnickou a rekultivací na vodní
plochu (mokřady). Procentuelní zastoupení plochy zemědělské a lesnické rekultivace bude
záviset na projednání plánů rekultivace s účastníky řízení a kompetentními orgány ochrany
ZPF, přírody a krajiny. Terénní úpravy v rámci technické části rekultivace budou směrovány vždy
do podzimního a zimního období tak, aby vlastní biologická rekultivace mohla být zahajována
v příznivém jarním období.
Celkový plánovaný rozsah sanace a rekultivace v DP Lišany II rozšíření s porovnáním typů
ploch před zahájením těžby a po provedení zahlazení důsledků těžební činnosti po
rekultivaci je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 12: Celkový plánovaný rozsah sanace a rekultivace v DP Lišany II rozšíření
Původní kultury

Navržené kultury

orná půda

38,48 ha

orná půda

trvalá travní plocha

/

ostatní
(TTP)

les

/

plocha zalesnění

1,75 ha

vodní plochy

/

vodní plochy

0,30 ha

ostatní plochy - cesty

0,64 ha

ostatní plochy - cesty

1,14 ha

ostatní plochy – těžba surovin

0,16 ha

ostatní
surovin

ostatní plochy - sportoviště

14,18 ha

ostatní plochy - příkopy

0,30 ha

ostatní plochy - ostatní

0,40 ha

/

/

celkem

53,86 ha

celkem

53,86 ha

plocha

plochy

39,57 ha
zatravněno 10,80 ha

–

těžba /

Je uvažováno i s rekultivací vodní plochou. Vodní plocha, resp. mokřad s otevřenou vodní
hladinou, by měl po dokončení sloužit jako napajedlo zvěře i základ budoucího lokálního
biocentra v rekultivované krajině vytěženého ložiska štěrkopísku Lišany II. Vodní plocha
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vznikne jako „zbytková jáma“ v samém záměru těžby štěrkopísku. Kumulace vod se
předpokládá z části srážkovou činností a z části migrací mělkých podpovrchových zvodní
z okolního prostoru. Biologická rekultivace břehů budoucích vodních ploch bude spočívat
v osázení dřevinami se současným zatravněním břehů a případnou výsadbou rostlin
litorálního pásma (rákos, apod.).
Lesnická rekultivace (tj. osázení dřevinami) je navrhována napříč zájmového území tak, aby
navazovala na stávající zalesněné pozemky, resp. na zalesněná boční údolí. Její druhové
složení budou odpovídat požadavkům ochranného pásma nadregionálního biokoridoru
územního systému ekologické stability krajiny – údolí řeky Ohře. Stromy budou při výsadbě
zastoupeny z 90% a keře tvořící křovinné patro na okrajích nových lesních pozemků pouze
10%. V bezprostředním okolí navrhované vodní plochy bude zvýšen podíl olší na úkor habru
a javorů. Současně budou na břehových partiích vysázeny i sazenice stromových vrb.
Na zatravněnou ostatní plochu bude rekultivována větší část pozemků vedených dnes jako
ostatní plocha nebo rekreační plocha, neboť se na těchto plochách nenachází žádná ornice,
která by se dala využít k zemědělské rekultivaci dotčených ploch.
Na pozemcích uvedených výše v oznámení bude probíhat ukládání jednotlivých povolených
druhů odpadů pro následující sanaci, technickou a biologickou rekultivaci. Množství
stavebních odpadů není v současné době známa a bude záležet na poptávce tohoto využití.
Celkově zpracované množství však nepřekročí 30 000 t za rok. Skládka bude mít charakter
plně řízeného provozu na převzetí a skladování výše uvedených druhů odpadů. Podrobněji
je využívání inertních odpadů popsán v kapitole B.III.3 Odpady.
V mapových přílohách oznámení (1 E) je znázorněn souhrnný plán sanace a rekultivace.
Konkretizace rekultivačních
dokumentace.

prací

bude

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

provedena

v dalších

stupních

projektové

34

Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II

C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

C.I.1. Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, NATURA 2000, CHOPAV
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny
a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému.
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních
a stabilizujících ekosystémů.
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organizmům přechody mezi
biocentry.
Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální
a nadregionální.
Interakční prvek je strukturní součást územního systému ekologické stability
zprostředkovávající příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně
stabilní krajinu. Tento krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn. tvořící
hraniční pásmo mezi rozdílnými druhy společenstev či ekosystémů. Typickými interakčními
prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny stromů, drobná prameniště, aleje, vysokokmenné
sady, parky, atd.
Územní systém ekologické stability
Přes uvažované zájmové území lokality DP Lišany rozšíření nevede žádný současný ani
v budoucnu uvažovaný prvek MÚSES Lišany. Hodnocené území náleží do ochranného
pásma nadregionálního biokoridoru K 20 podél řeky Ohře, kde jsou biokoridory trasovány
třemi osami. Jedná se o biokoridory vodních a nivních společenstev a kolem Lišan je
trasována osa biokoridoru společenstev teplomilných doubrav. Tato osa je vedena silně
antropogenně ovlivněným územím (zemědělskou výrobou a těžbou štěrkopísku) a protíná
posuzované území.
Od regionálního biocentra č. 1510 Bažant vstupuje nadregionální biokoridor K 20
společenstev teplomilných doubrav, který pokračuje na Dolejší Hůrky (a dále na Staňkovice).
Ohří podél Ohře jsou vedeny nadregionální biokoridory K 20 společenstev vodních
společenstev nivních. Uvedené nadregionální biokoridory mají stanoveno ochranné pásmo
2 km na každou stranu od osy biokoridoru. Vzhledem k poloze nadregionálních biokoridorů
celé zájmové území leží v prostoru ochranného pásma nadregionálních biokoridorů.
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Západní část místní sítě prvků ÚSES je vázána na nadregionální prvky. LK 1 je trasa pro
společenstva teplomilných doubrav. Vloženo je biocentrum LC 1. Trasa je nefunkční (resp.
velmi slabě funkční) a je nutno ji dotvořit v rámci rekultivace po těžbě. Trasu nelze změnit
vzhledem k pokračování k Bitozevsi, kde bude proveden přechod přes budoucí komunikaci
R7. LK 2 trasa pro společenstva teplomilných doubrav je nefunkční a je nutno ji dotvořit
v rámci rekultivace po těžbě. Trasu lze rekultivačním projektem mírně upravit. Podmínkou je
dotvoření vazby na zpracovaný ÚSES v k.ú. Selibice. LK 3 je trasa pro společenstva
teplomilných doubrav, vloženo je biocentrum LC 2. Trasa je funkční a při doplnění o stávající
i výhledové interakční prvky představuje po faktické stránce trvalé funkční propojení RC
1510 směrem na Staňkovice. Jde proto o mimořádně důležitou trasu, kterou je nutno nejen
zachovat, ale i posílit. Společenstva vodních a mokřadní reprezentuje trasa LK 4 (je funkční).
Systém je důsledně vázán na již zpracované ÚSES v okolních k.ú.
Navržený místní územní systém ekologické stability je doplněn o tři tabelované interakční
prvky: IP 1, IP 2, IP 3 poskytující interakci společenstvům teplomilných doubrav
a společenstvům trávobylinným. Tabelované IP jsou funkční, avšak z prostorových důvodů
nemohly být vřazeny mezi základní prvky MSES. Slabé interakční prvky (zejména doprovod
komunikací, pěšin a cest), nebyly tabelovány, měly by však být zohledněny jako ochranná
liniová zeleň při řešení vyšších stupňů územně plánovací dokumentace.
Místní územní systém ekologické stability pro katastrální území Selibice byl vypracován
v prosinci 1997 a pro katastrální území Lišany v říjnu 2006, zpracovatelkou obou dokumentů
je RNDr. Tesařová, CSc.
Mapa s ÚSES je na obrázku č. 5. Umístění biocenter, biokoridorů a tabelovaných
interakčních prvků pro zájmové území je znázorněno v příloze oznámení č. 1 F.
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Obrázek č. 5: ÚSES

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle § 3 odst.1 písm. b) zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je VKP definován jako ekologicky
a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle
§ 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
Na ploše plánované pro těžbu štěrkopísku se nenacházejí žádné VKP.
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
Památné a významné stromy
V místě záměru ani v jeho bližším okolí se nenachází žádný významný ani památný strom.
Území přírodních parků
V okolí posuzovaného záměru se přírodní park nenachází.
Lokality NATURA 2000
Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na
území ČR vymezila evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.
V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí oblasti
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko orgánu ochrany přírody je
přílohou oznámení č. 3.
CHOPAV
Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV) ani v ochranném
pásmu vodního zdroje (OPVZ) vod.

C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Rozšíření dobývací prostor lze v intencích zákona považovat za území s archeologickými
nálezy. O tom svědčí dosud prozkoumaná naleziště v pískovně Lišany firmy Písky – J.
Elsnic, spol. s.r.o. a výsledky letecké prospekce, dokládající pravěké osídlení v plánovaném
rozšíření prostoru severním směrem. Toto, ani žádné jiné naleziště v rozšířeném dobývacím
prostoru však není zapsáno v seznamu chráněných nalezišť.
Dne 3.4. 2009 písemně potvrdil Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech to, že nemá námitky vůči rozšíření DP Lišany II (příloha oznámení č. 13). Podmínkou
však je v případě potřeby umožnit a uhradit případný archeologický výzkum ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči

C.I.3. Území hustě zalidněná
Posuzované rozšíření DP se nachází na dvou katastrálních území, tj. k.ú. Lišany u Žatce a
k.ú. Postoloprty.
V obci Lišany je k trvalému pobytu přihlášeno 161 obyvatel, z toho je 68 mužů nad 15 let,
15 chlapců do 15 let, 63 žen nad 15 let, 15 dívek do 15 let. Tento stav je prezentován
k 27. 11. 2009, zdroj informací je Ministerstvo vnitra ČR.
V obci Postoloprty je k trvalému pobytu přihlášeno 5 176 obyvatel, z toho je 2 134 mužů
nad 15 let, 494 chlapců do 15 let, 2 070 žen nad 15 let, 478 dívek do 15 let. Tento stav je
prezentován k 27. 11. 2009, zdroj informací je Ministerstvo vnitra ČR.
Dotčené území není hustě zalidněné.
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C.I.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých
ekologických zátěží)
Na lokalitě pro rozšíření DP Lišany II. se dle informací oznamovatele nevyskytují žádné staré
ekologické zátěže
Hladiny podzemní vody se na žádném místě těžby ani provozu technologie zpracování
suroviny nedosáhne a podzemní voda nebude ani nijak čerpána a využívána jako voda
technologická.
Oznamovatel navíc počítá s tím, že během využívání lokality bude průběžně spolupracovat
s příslušnými orgány státní správy s cílem lokalitu sanovat.
Lze dále konstatovat, že dotčené území není zatěžované nad míru únosného zatížení ani se
v něm nevyskytují žádné extrémní poměry (kromě známého efektu srážkového stínu
Krušných hor).
Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP ČR
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007. Stávající
imisní situace je ovlivňována především emisemi z dopravy po místních komunikacích
a dálkovým přenosem z velkých průmyslových zdrojů.

C.II. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.II.1. Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do teplé klimatické oblasti T2. Pro oblast
T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; velmi krátké přechodné období s mírným až
mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou,
s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti
jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 13: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)
Charakteristiky
Počet letních dnů

Klimatická oblast T2
50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou
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Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Počet dnů zamračených

120 - 140
40 - 50

Počet dnů jasných

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Žatec.
Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Zobrazení větrné růžice je v příloze
č. 2 rozptylové studii.
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 19,40 %. Četnost
výskytu bezvětří je 25,8 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 74,46 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s
lze očekávat v 22,07 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,47 % případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 29,45 % případů.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky.
Tabulka č. 14: Třídy stability atmosféry
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd
rychlosti větru (m/s)

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient
teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou
nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému
rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní.
V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách.
Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou
a rozrušení inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází buď
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
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vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě
stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva
ovzduší.
Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo v posuzované
lokalitě není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP ČR
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007.
Tabulka č. 15: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební úřad

PM10 (24-hodinový imisní limit)

Městský úřad Louny

5,1

Městský úřad Postoloprty

5

Městský úřad Žatec

5,2

Měřící stanice:
Nejbližší měřící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Ústeckém kraji.
Oxidy dusíku (NO2)
V Ústeckém kraji se monitoring NO2 provádí v 35 měřících stanicích, nejbližší měřící stanicí
je stanice č. 1623 Žatec a stanice č. 590 Smolnice.
 Žatec, stanice č. 1623 (SŠZE), reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km),
klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obytná, datum vzniku: 01.01.2006,
stanovení repr. konc. osídlené části území, nadmořská výška: 265 m n. m..
 Smolnice, stanice č. 590 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské
nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, přírodní,
zemědělská, příměstská, datum vzniku: 01.01.1982, stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací, nadmořská výška: 345 m n. m..
 Strojetice, stanice č. 1306 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské
nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: přírodní, pozaďová, venkovská,
zemědělská, příměstská, datum vzniku: 01.10.1995, stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací, nadmořská výška: 360 m n. m..
 Milá, stanice č. 1330 (ČEZ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky
km), klasifikace stanice: průmyslová, venkovská, zemědělská, datum vzniku:
18.11.1994, určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí, nadmořská výška: 339 m n.
m.
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Tabulka č. 16: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2008
na stanicích č. 1623, č. 590, č. 1306 a č. 1330
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

Jednotka

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

95%
Kv

Čtvrtletní hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

19,1

16,9

12,9

91

91

92

51

27,4

11,9

10,1

9,1

13,7

11,2

4,95

59

14.1.

15

15

15

14

9,9

1,72

6

23,2

11,9

12,9

8,1

12,3

11,3

5,38

61

13.2.

15

16

15

15

9,7

1,83

0

9,0

12,8

8,5

8,1

14,0

10,8

5,99

365

28,2

91

91

92

91

9,6

1,61

1

µg/m3

1623

µg/m3

590

µg/m3

1306

µg/m3

1330

62,4

49,8

0

8,6

41,6

12.2.

26..6.

0

32,6

10.1.

Limity pro rok 2008:
hodinový limit
hodinová mez tolerance

Roční hodnoty

3

200,0 µg/m
3
20,0 µg/m

22,5

325
41

3

roční limit
roční mez tolerance

40,0 µg/m
3
4,0 µg/m

PM10
V Ústeckém kraji se monitoring PM10 provádí v 26 měřících stanicích, nejbližší měřící stanicí
je stanice č. 1623 Žatec a stanice č. 590 Smolnice. Charakterizace stanic je uvedena výše
v textu.
Tabulka č. 17: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené v roce 2008
na stanicích č. 1623, č. 590 a 1306
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

Jednotka

1623

590

1306

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Limity pro rok 2008:
denní limit

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

Max.

95%
Kv

50%
Kv

Max.

36MV

VoL

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

99,0

44,0

13,0

69,1

27,9

6

15,1

20,4

16,5

13,2

17,3

10,39

307

12.2-

90,0

56,0

13.2.

15.1.

6

45,9

72

91

92

52

14,9

1,72

40

108,0

34,0

8

15,0

24,2

16,1

14,0

21,2

18,9

13,17

340

12.2.

30.1.

8

51,0

85

84

86

85

15,3

1,96

1

72,02

7,0

7

13,0

18,8

13,6

11,8

16,2

15,0

10,95

321

12.2.

6.11.

7

52,0

77

83

86

75

11,3

2,25

4

3

50,0 µg/m

roční limit

3

40,0 µg/m

Benzen
V Ústeckém kraji se monitoring benzenu provádí na 5 měřících stanicích, nejbližší měřící
stanicí je stanice č. 1550 Tušimice.
 Tušimice, stanice č. 1550 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské
nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, průmyslová,
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zemědělská, příměstská, datum vzniku: 01.11.1968, stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací, nadmořská výška: 322 m n. m..
Tabulka č. 18: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky benzenu naměřené v roce
2008 na stanicích č. 1550
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

1550

Jednotka

Denní hodnoty

Max.

95% Kv

50%
Kv

Max.

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

95%
Kv

µg/m3

Limity pro rok 2008:
roční limit

3

5,0 µg/m

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

2,0

1,5

1,1

2,8

1,9

1,77

26

6

7

7

6

1,5

1,85

0

roční mez tolerance

3

3,0 µg/m

Vysvětlivky k tabulkám č. 16 - 18:
50 % Kv
50 % kvantil
95 % Kv
95 % kvantil
98 % Kv
98 % kvantil
99,9 % Kv
99,9 % kvantil
X1q, X2q, X3q, X4q
čtvrtletní aritmetický průměr
počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr
C1q, C2q, C3q, C4q
za dané čtvrtletí
X
roční aritmetický průměr
XG
roční geometrický průměr
S
směrodatná odchylka
SG
standardní geometrická odchylka
N
počet měření v roce
dv
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36 MV
36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový
interval
VoL
počet překročení limitní hodnoty LV
VoM
počet překročení meze tolerance LV + MT
Xm
měsíční aritmetický průměr
mc
měsíční četnost měření

C.II.2. Geomorfologické poměry a geologie
Údaje o současné geomorfologické, geologické, hydrologické a hydrogeologické situaci na
lokalitě jsou převzaty z odborné studie „Posouzení hydrogeologických poměrů ložiska
štěrkopísků Lišany I v rozšíření DP Lišany II a jeho okolí“ zpracované RNDr. Lumírem
Horčičkou v listopadu 2009. Tato studie tvoří přílohu oznámení č. 10.
Ložisková akumulace terasových písků a štěrkopísků říčních náplavů patří do skupiny
starých teras uložených původním tokem řeky Praohře. Tento pliocenní a staropleistocenní
tok vytvořil terasy vystupující dnes v útržcích mezi Kadaní, Žatcem a dále až k Postoloprtům.
Pravobřežní terasy mají spád k severu a levobřežní k jihu. Povrch terasy leží v úrovni 230 –
215 m n. m. a jejich báze v úrovni 225 – 210 m n. m. Předmětem zájmů je štěrkopísková
terasa, která ve výše popsaném území dosahuje mimořádného rozsahu a souvisle pokrývá
rozsáhlou plochu při mocnosti vyhrazeného nerostu 2 – 6 metrů. Bezprostřední podloží
štěrkopískové terasy tvoří miocénní písky, písčité jíly a jíly. Podklad území náleží geologicky
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převážně k jižní polovině Chomutovsko-mostecko-teplické třetihorní hnědouhelné pánve.
Souvrství tercierních sedimentů jsou vyvinuta většinou v tak zvané Žatecké facii.
Podloží souvrství jílů a písků nasedá na horniny křídy asi čtyři kilometry jižně od
zkoumaného území. Křídové slíny, slínovce a glaukonitické pískovce zasahují do pánve
svými nejzápadnějšími výběžky a noří se pod sedimenty miocénu. V hlubším podloží jsou
uloženy horniny pemokarbonu, která nasedají na krystalinický dolní podklad. Z vulkanitů
Českého středohoří je nejblíže územní výskyt čedičové kupy asi čtyři kilometry východně u
obce Vrba.
Výrazné tektonické linie do území nezasahují. Ohraničení podložních miocenních sedimentů
je převážně denudační. Hlavní linii, vzdálenou na severu 25 – 30 km, tvoří krušnohorský
zlom. Ve střední části chomutovské pánve probíhá střezovský zlom, orientovaný JZ-SV ve
směru krušnohorského zlomu.
Pod skrývkou ornice a spraše, ojediněle přímo až na povrchu, je uloženo vrstva vlastních
štěrkopísků. Jejich složení a barva je velmi charakteristická pro Ohárecké terasy, jejichž
materiál pochází převážně z krušnohorské provenience a částečně z provenience
Doupovských hor. Barva je převážně světle hnědá, v méně čistých polohách až hnědá,
ojediněle rezavá.
Posuzované území rozšířeného DP Lišany II má rovinatý charakter s minimálním sklonem
terénu k J až JV v přibližné nadmořské výšce cca 225 m n.m. Území DP není omezeno
morfologickou hranicí. Východní a j. hranici rozšířeného DP Lišany II omezuje rozsah CHLU
Lišany (stanoveno rozhodnutím MŽP ze dne 11.4.2007). K ložisku vedou dvě dočasné
komunikace s napojením na obec Lišany a komunikaci R7 (Louny – Chomutov).
Geologická situace zájmového území je znázorněna v příloze oznámení č. 1 B, přehledná
mapa bloků zásob pro rozšíření DP Lišany II je v příloze 1 G.
Podle regionálního geomorfologického členění ČSR (Czudek 1972) leží ložiskové území
v Žatecké pánvi. Nejvýznamnějšími morfologickými prvky jsou erozní tvary vzniklé činností
řeky Ohře a jejích přítoků.
Podle regionálně-geologického členění (Mísař a kol. 1983) spadá posuzované území do
geologické jednotky: Terciér – Severočeská pánev.
Kvartérní pokryv je na ložisku Lišany 1 tvořen vrstvou ornice, vápnitých spraší a terasovými
štěrkopískovými sedimenty řeky Ohře (stáří riss). Podrobně jsou mocnosti a rozšíření teras
na ložisku Lišany 1 zpracovány v Závěrečné zprávě průzkumu Lišany (Váně 1969a).
Regionálně jsou terasy Ohře popsány ve studii Váněho (1969b), který rozlišuje až
10 pleistocénních teras. Štěrkopískové terasové sedimenty jsou zrnitostně značně
proměnlivé. Ložisková terasa O3 je v DP Lišany II rozšířená v mocnosti 2 – 6 m. Svrchní část
terasy je tvořena ze 2/3 štěrkopískem s převahou frakce do 3 mm. Spodní třetinu ložiskové
terasy O3 charakterizuje štěrková frakce 3 – 80 mm. Mocnost štěrkopískových sedimentů je
proměnlivá v závislosti na reliéfu předkvarterního podloží. Nadložní spraše resp. sprašové
hlíny nepřesahují 1 m a průměrná mocnost ornice je 0,2 m.
Podloží kvartérních sedimentů tvoří terciérní horniny. Jsou zastoupeny převážně písčitými
jíly (Váně 1969a a 1969b), ve kterých byly zastiženy i polohy jemnozrnného písku a uhelných
sedimentů. Mocnost komplexu terciérních sedimentů převyšuje 100 m.
Vyšší a nižší geomorfologické jednotky (Demek J. a kol., 1987):





Provincie: Česká vysočina
Subprovincie/Soustava: Krušnohorská
Podsoustava/Oblast: Podkrušnohorská
Celek: Mostecká pánev
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 Podcelek: Žatecká pánev
 Okrsek: Libočanský úval

C.II.3 Hydrogeologické a hydrologické poměry
Řešené území nezasahuje do CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod).
Lokalita se nenachází v záplavové oblasti.
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer - Kessl et al. 1990) zasahuje na popisované
území rajón: 213 – Mostecká pánev. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody je velmi
nízký a činí 0,5-1 l.s-1.km-2 (Krásný et al. 1981). Sledované území je součástí hydrologického
povodí 1-13-03-091 s omezeným přesahem do povodí 1-13-03-093 (obr. 2).
Hydrogeologické poměry na lokalitě charakterizuje přítomnost dvou kolektorů. První
připovrchový kolektor je vázán na ložiskové terasové sedimenty o mocnosti do 6 m pod povrchem.
Druhá zvodeň (kolektor) je vázána na podložní propustné sedimenty terciérního stáří (písky,
uhelné sloje apod.). Zvodnění ostatních stratigrafických jednotek nemá s řešenou problematikou
příčinnou souvislost.
Tzv. připovrchový kolektor podzemní vody fluviálních terasových sedimentů charakterizuje
výhradně průlinová propustnost se sklonem hladiny podzemní vody k místní erozní bázi, jenž
tvoří Ohře resp. zčásti Hůrecký potok. Ložiskový kolektor je sycen výhradně srážkovou
činností. Charakteristická je volná hladina podzemní vody. Hloubka hladiny podzemní vody
je proměnlivá, závislá na úhrnu srážek a pohybuje se v průběhu roku v úrovních od 4 m do
5 m pod terénem (Silhovec 2008).
Hydrogeologické poměry podložních terciérních sedimentů jsou značně komplikované.
Terciér je tvořen komplexem střídajících jílů, písků a podřadně uhelných sedimentů. Dochází
zde ke vzniku řady různých typů kolektorů s puklinovo-průlinovou až průlinovou propustností.
Zvodnělé kolektory písků jsou často uzavřeny v polohách nepropustných jílů a vytváří se
v nich napjatá hladina podzemní vody, leckde i s pozitivní výtlačnou úrovní. Pro hlouběji
uložené terciérní kolektory je ztížena možnost infiltrace přes nadložní nepropustné vrstvy
hornin. Terciérní podzemní vody jsou charakteristické zvýšenými obsahy SO4, Fe, nízkým pH
a relativně vysokými hodnotami celkové mineralizace podzemních vod.
Zvodnění ostatních geologických jednotek nemá s řešenou problematikou příčinnou souvislost.
Kolektor terasových sedimentů O3 je ve své zvodnělé části charakterizován hodnotami
transmisivity T = n.10-3 m2.s-1 (Strnad a kol. 1998, 2000, 2001), což odpovídá vysoké
transmisivitě horninového prostředí a průměrné hodnotě specifické vydatnosti v rozmezí
q = 1 - 5 l.s-1.m-1. Uvedené filtrační parametry byl ověřeny na sousedním štěrkopískovém
ložisku Rvenice (č. ložiska 3013800). Terciérní kolektory vykazují variabilní hydraulické
parametry v závislosti na svých kolektorských vlastnostech. Nejvyšší hodnoty transmisivity
T = n.10-5 m2.s-1 mají písky a uhelné sedimenty, o řád nižší T = n.10-6 m2.s-1 vykazují jílovité
horniny (Hydrogeologická mapa ČR). Spraše mají nepatrnou transmisivitu. Shora uvedené
poznatky vycházejí z vyhodnocení filtračních parametrů hydrogeologických objektů v širším
okolí lokality.
Na ložiskovém území nebyl v rámci prováděných prací uskutečněn hydrochemický rozbor
ložiskové podzemní vody. Podzemní vody terasového kolektoru pocházející ze srážkové
činnosti mají zpravidla nízkou až střední hodnotu celkové mineralizace v rozmezí 0,2-0,5 g.l-1
a jsou charakteristické různými typy sulfátových a bikarbonátových vod s proměnlivým
zastoupením kationtů Mg, Ca a Na. Na sousedním ložisku štěrkopísků Rvenice byly
v ložiskovém kolektoru zjištěny podzemní vody se střední až vysokou celkovou mineralizací,
způsobenou patrně zemědělskou činností. Naproti tomu podzemní vody z terciérních hornin
jsou rozlišitelné vysokou hodnotou celkové mineralizace převyšující zpravidla 0,75 g.l-1
a charakteristické vysokými obsahy SO4, Fe a nízkým pH.
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Hydrogeologické poměry na ložisku jsou určeny pozici jednotlivých štěrkopískových teras
a propustností podloží. Podzemní voda pochází pouze z infiltrovaných srážek. V případě
propustného podloží jsou štěrkopísky nezvodnělé. Místy v menších depresích s jílovitým
podložím je ložisko částečně zvodnělé. Vytváří se plošně omezená volná hladina
spodních vod. Další hydrogeologický průzkum se na předmětném ložisku neuvažuje. Pro
plánované těžební a úpravárenské účely je ložisko prozkoumáno dostatečně. (Souhrný
plán sanace a rekultivace Lišany II – rozšíření, J. Hloušek a kol., 2009).
Sledované území je součástí hydrologického povodí 1-13-03-091. Průběh hydrogeologických
rozvodnic. Nejbližším povrchovým tokem je řeka Ohře vzdálená od posuzovaného území cca
2 km, která vytváří v terciérních sedimentech široké koryto vyplněné holocenními štěrky,
písky a jíly. Průměrný průtok Ohře v Lounech je 36,3 m3.s-1. Břehy Ohře tvoří odkryté
pleistocénní terasy. Od Selibic přes Dolejší Hůrky k Lišanům protéká Hůrecký potok, jenž
ústí zprava do Ohře pod Lišany.
Povrchové vody
Plochou ložiska resp. DP Lišany II neprotéká žádná povrchová vodoteč. Nejbližším
povrchovým tokem je řeka Ohře vzdálená od posuzovaného území cca 2 km, která vytváří
v terciérních sedimentech široké koryto vyplněné holocenními štěrky, písky a jíly. Průměrný
průtok Ohře v Lounech je 36,3 m3.s-1. Břehy Ohře tvoří odkryté pleistocénní terasy (Váně
1969b). Od Selibic přes Dolejší Hůrky k Lišanům protéká Hůrecký potok, jenž ústí zprava do
Ohře pod Lišany.
Podzemní vody
Úroveň hladiny podzemní vody na pozorovacích objektech se v průběhu sledovaného
období pohybovala v hloubce 4 – 5 m pod terénem, přičemž rozdíl mezi minimální
a maximální úrovní hladiny v průběhu roku nepřekročil 20 cm. Žádné specielní
hydrogeologické práce (např. hydrodynamické zkoušky) se během průzkumu ložiska
neuskutečnily.
Území ložiska Lišany 1 je morfologicky minimálně členité. Vlastní ložisko je tvořeno
štěrkopískovými terasovými uloženinami Ohře, terasa O3 (stáří riss). Dochovaná mocnost
terasy je proměnlivá a nepřesahuje 6 m. Na štěrkopískové terasové uloženiny (ložiskové)
v rozšířeném DP Lišany II je vázán svrchní (mělký) obzor podzemní vody, jejíž hladina má
sklon k Ohři, která tvoří regionální i místní erozní bázi posuzovaného území. Zdrojem
podzemních vod v kvartérním kolektoru jsou výhradně srážkové vody infiltrující přes nadložní
hlíny a spraše. Výparem (transpirací a evapotranspirací) ochuzená srážková voda profiltruje
štěrkopískovým průlinovým kolektorem k bázi terasy. Směr pohybu podzemní vody v terase
(v nesaturovaném zóně) je vertikální. Při bázi terasy se voda kumuluje a vzniká 1 – 2 m
mocná zvodeň (saturovaná zóna) se zakřiveným hladinovým povrchem. Podzemní vody
z terasového (ložiskového) kolektoru v DP Lišany II se odvodňují prameny (např. pramenní
vývěr u Lišan), skrytou břehovou a dnovou infiltrací do Ohře resp. Hůreckého potoka, nebo
přetokem do podložních terciérních kolektorů. Výškový rozdíl mezi hladinou vody v Ohři
resp. v nivním kolektoru Ohře (cca 188 m n.m.) a hladinou podzemní vody v ložiskovém
kolektoru (cca 220 m n.m.) dosahuje 32 m. Z tohoto důvodu neexistuje hydraulická
souvislost mezi ložiskovými a povrchovými vodami Ohře.
Neogenní sedimenty v podloží ložiska se nacházejí jíly a písky, které tvoří soubor víceméně
vodorovně uložených relativně samostatných kolektorů (písky) a izolátorů (jíly), z nichž jen
málokteré mají regionální průběh. Časté vykliňování a nasazování vrstev nebo jejich
čočkovité omezení primárně zpomaluje proudění podzemní vody. V uzavřených kolektorech
tohoto souvrství je zjištěna napjatá hladina podzemní vody s lokálním odvodňováním těchto
kolektorů ve formě skrytých příronů do říčních náplavů Ohře nebo minimálním přetokem do
nadložního kvartérního kolektoru.
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Výška hladiny podzemní vody v ložiskovém i podložním kolektoru v DP Lišany II kolísá
v závislosti na množství atmosférických srážek resp. ročním období. Nejvyšší vzestup
hladiny odpovídá srážkově nejaktivnějšímu měsíci v roce – červen, naopak zaklesnutí
hladiny je registrováno v lednu (Váně 1969a). Kolísání hladiny spodní vody během roku činí
maximálně 20 cm (Váně 1969a). Ze záměrů hladin na průzkumných vrtech z let 1967-1969 a
zjištěných úrovní naražené hladiny vody při těžební činnosti na ložisku v DP Lišany II
vyplývá, že hladina podzemní vody se pohybuje v ložiskovém kolektoru v hloubkách mezi 4 –
5 metry pod povrchem, v podložních neogenním sedimentech v hloubkách od 11 do 15 m
pod povrchem. Shora uvedená pozorování jsou v plném souladu s hydrogeologickými údaji
získanými při průzkumné a těžební činnosti na sousedních DP Lišany a Lišany I.

C.II.4 Pedologické poměry
Převažujícím půdním představitelem v hodnocené oblasti je černozem. Černozemě se vytvořily
v nejteplejších a nejsušších oblastech v rovinatém a mírně zvlněném terénu do nadmořské výšky
asi 300 metrů. Půdotvorným substrátem černozemí jsou zde hlavně spraše, v menší míře a jen
lokálně písčité sedimenty. Černozemě se vyvíjely v důsledku intenzivní tvorby i akumulace
organických látek v půdě pod původní travinnou vegetací. Hlavním probíhajícím půdotvorným
procesem u černozemí je proces humifikace, tj. složitý proces tvorby a vývoje půdního humusu,
vyznačující se u černozemí vznikem kvalitní, tmavě zbarvené humínové substance (kvalitního
humusu humínového typu). Typickou charakteristikou profilu černozemí jsou hluboké, tmavě
zbarvené vrstvy (horizonty) tzv. molikového diagnostického typu. Obsahují 1,9 až 3,0 % humusu
v ornici. Svrchní humózní horizont má obyčejně hloubku 20 až 70 cm. Reakce je neutrální, ve
spodině až mírně alkalická. Sorpční komplex bývá nasycen výměnnými bazemi. V popisované
lokalitě se nachází subtyp černozemě – černozem typická na spraši, charakteristická vyloužením
uhličitanu vápenatého z celého humusového horizontu a většinou i z horizontu přechodného.
V místech s mělkými sprašovými vrstvami se na písčitých substrátech vytvořily drnové půdy
černozemní.
Na území budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II (katastrální území Lišany
u Žatce a Postoloprty) vyskytují půdy s BPEJ 1.01.00, 1.05.01, 1.06.02, 1.21.12 a 1.22.12.
Z popisu zastoupených BPEJ vyplývá, že se v zájmovém území nacházejí jak půdy nejkvalitnější
(černozemě a hnědozemě, I. a II. třídy ochrany), tak i půdy s nízkou produkčním potenciálem
(hnědé a drnové půdy, V. třída ochrany). V navrhovaných lokalitách převažují půdy střední
a podprůměrné kvality. Limitujícím faktorem úrodnosti místních půd je dostatečné množství
atmosférických srážek.
Z hlediska odolnosti půd vůči kontaminaci můžeme zařadit hodnocené půdní typy vzhledem
k jejich propustnosti a v případě hnědých půd i nižší sorpční kapacitě k půdám náchylným až
silně náchylným k antropogennímu znečištění. Půdy v hodnocených lokalitách jsou v současné
době převážně intenzivně zemědělsky využívány. Z toho lze odvodit, že jsou v malé míře
kontaminovány cizorodými látkami, které se do půdy dostávají zejména z používaných
průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu kulturních rostlin a jeho úkapy z mechanizačních
prostředků. Podle doposud provedených průzkumů obsahu rizikových prvků v půdách se
konstatuje, že maximální přípustné koncentrace rizikových prvků ve vztahu k potravnímu řetězci
jsou v našich půdách překračovány jen zřídka, a to i v imisně zatížených oblastech. Zvýšené
koncentrace rizikových látek v půdách přesahujících stanovené limity pro jejich zemědělské
využití se nepředpokládají. Podlimitní obsahy rizikových látek v hodnocených půdách jsou
předpokladem pro zemědělskou rekultivaci vytěžených lokalit a využití půd pro zemědělskou
produkci.
Celé hodnocené území i jeho okolí se vyznačuje erozně akumulačním reliéfem
staropleistocénních říčních teras. Povlovné svahy, omezující jednotlivé terasy, jsou měkce
modelovány za přispění svahových procesů nevysoké intenzity. Lze tedy konstatovat, že
s ohledem na geologickou stavbu, geomorfologické utváření a modelaci terénu a dnes také
v důsledku zemědělského využívání posuzovaných lokalit není území žádné z nich náchylné ke
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vzniku sesuvných jevů. Při terénní rekognoskaci nebyly v zájmovém území zjištěny ani
výraznější projevy plošné či liniové vodní a větrné erose. Ty lze připustit jen v lokalitách těžbou již
poznamenaných, kde se odtěžením nadložní skrývky vytvářejí vhodné podmínky pro erozi
svrchních částí terasových štěrků a písků, a o především pro erozi větrnou

C.II.5 Krajina
Typologie krajiny podle reliéfu: krajina širokých říčních niv
Jde o typicky průmyslově-zemědělskou krajinu výrazně pozměněnou historicky dlouhou
činností člověka. Na území Mostecké pánve se lze nejčastěji setkat s usazeninami jezerních
pánví i pánviček a dále s horninami uloženými v korytě a říční deltě toku, který směřoval
v mladších třetihorách z Rakovnicka na Žatecko a Mostecko. Jsou to převážně štěrky, písky
a jíly nebo uhelné jíly. Pro Poohří je typický systém říčních teras čtvrtohorního stáří
s vrstvami písku, štěrků nebo spraší a sprašových hlín.
Posuzované zájmové území je tvořeno rozsáhlou mírně zvlněnou plošinou, která je členěna
jednotlivými terasovými stupni v řadu dílčích plošin o nadmořských výškách 220 – 240 m n.
m. Jde o krajinu charakteru kulturních stepí, v současnosti intenzivně zemědělsky
obdělávanou. Zastoupení lesních porostů je minimální, antropogenní ráz je dán řídkým
venkovským osídlením a poměrnou odlehlostí od větších sídel.
Řešené území je jako celek ekologicky nestabilní až ekologicky rozvrácené. Příčinou
ekologické nestability je intenzivní zemědělské využívání, spojené s vysokým podílem orné
půdy a chmelnic. K tomu přistupuje povrchová těžba štěrkopísků. Ekologicky příznivě
působící zahrady, sady a louky jsou zastoupeny jen v malých podílech rozlohy, případně
zcela chybí. Lesní plochy jsou kriticky nepostačující. Území je využíváno téměř výhradně
k zemědělským účelům a k těžbě štěrkopísků. Rovněž však plní funkci obytnou a omezeně
(osada u Ohře) i funkci rekreační. Základním krajinným prvkem je okolí toku Ohře. Původní
významné krajinné prvky (mokřady) byly zničeny melioračními pracemi a odvodněním.
Současný stav na posuzované lokalitě je zobrazen na následujících obrázcích.
Obrázek č. 6: Posuzovaná lokalita (severní část)
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Obrázek č. 7: Posuzovaná lokalita (východní část)

C.II.6 Flóra a fauna
Plocha navržená k rozšíření těžby navazuje na stávající pískovnu Lišany II. Předmětná
lokalita se nachází na okresu Louny, přibližně 1 až 1,5 km severovýchodně od obce Lišany,
nedaleko Postoloprt v nadmořské výšce kolem 277 m n. m. Těžba se má rozšířit o dvě
plochy, které leží v těsném sousedství pískovny o rozloze 31,61 ha – plocha rozšíření sever
má rozlohu 6,68 ha, plocha rozšíření východ má rozlohu 18,8 ha. Jedná se o velmi ploché
temeno říční terasy mírně se svažující k současnému toku řeky Ohře. Lokalita je přístupná
po polní cestě od silnice Postoloprty – Lišany. Z celkové plochy navržené k rozšíření těžby tj.
23,48 ha převládá orná půda (22,16 ha), zbytek asi 1,32 ha tvoří ostatní plochy. Její součásti
jsou cesty a prostor bývalé stanice PHM, která byla upravena a sloužila k závlahám.
V současné době již neslouží svým účelům.
Zkoumané území náleží k oblasti, která se nachází v deštivém stínu Krušných hor. Podle
Culka (1996) je řazena do Mosteckého bioregionu, podle Prunera & Míky (1996) patří do
faunistického kvadrátu 5647.
Biogeografická charakteristika – sociekoregion:
I-1 Mostecká pánev
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I-1-1 Biochora rostlého terénu z neogenních sedimentů s STG lipohabrových doubrav
(včetně terénních depresí s antropogenními mokřady)
I-1-5 Biochora strmých krátkých slunných svahů s habrovými a omezenými dřínovými
doubravami
I-1-8 Biochora Oharské nivy s STG tvrdého luhu
Zájmové území je charakteristické poměrně velkými rozlohami intenzivně obdělávané
zemědělské půdy a postagrárními lady na místě původních acidofilních doubrav.
Posuzované území je kontaktní vůči dalším typům prostředí – řeka Ohře včetně břehových
porostů, subxerotermní a xerotermní svahy terasy, halofytní stanoviště v podmáčených
depresích a náhradní výsadby dřevin, tzv. remízky a větrolamy. Přirození (respektive přírodě
blízké) lokality však mají v porovnání s rozsahem agrárních pozemků malou rozlohu.
V potenciální vegetací Mosteckého bioregionu převažují teplomilné doubravy, na konvexních
tvarech i s účastí šípáku. Na kyselých podkladech se předpokládá přítomnost acidofilních
doubrav, snad i s účastí reliktní borovice. Podél Ohře a v dolních úsecích jejích přítoků jsou
rekonstruovány dubohabřiny. Podél toků jsou luhy asociace Pruno-Fraxinetum, vzácněji sem
do dolního Poohří přesahuje asociace Ficario-Ulmetum campestris. Vlhké sníženiny
v Podkrušnohoří měly v minulosti rozsáhlé bažinné olšiny. Primární bezlesí bylo asi plošně
velmi omezené a představovaly je zřejmě některé typy stepní vegetace svazu Festucion
valesiacae, vegetace na mokřadech, březích jezer a v okolí vývěrů minerálních pramenů,
kde se vyskytovaly různé typy rákosin, porosty vysokých ostřic apod.
Přirozenou náhradní vegetaci svahů s jižní expozicí tvoří xerotermní travinobylinná vegetace
svazu Festucion valesiacae, na méně extrémních místech svazů Bromion a CoronilloFestucenion rupicolae. Na ně navazují křovinné pláště svazů Prunion frutiosae. Na vlhkých
loukách je přítomna vegetace svazu Molinion a Caricion davallianae, místy snad i fragmenty
blížící se svazu Cnidion venosi. Pro okolí minerálních pramenů je typická katéna halofilních
společenstev.
Ze zoologického hlediska je podle Culka (1996) území řazeno do Mosteckého bioregionu, ve
faunistickém kvadrátu 5647. Jedná se o velmi ploché temeno říční terasy mírně se svažující
k současnému toku řeky Ohře. Zájmové území je charakteristické poměrně rozlehlými
plochami intenzivně obdělávané zemědělské půdy.
Na lokalitě pískovny Lišany II byl proveden zoologický a botanický průzkum v roce 2002.
K výsledkům vyhodnocení bylo přihlíženo i při přírodovědném průzkumu rozšíření DP Lišany
II. zpracovaném Mgr. Pavlem Rüclem (společnost Jesis CZ, s.r.o.). Přírodovědný průzkum je
součástí příloh oznámení (příloha č. 6).
Zkoumanou lokalitu v rámci zoologického průzkumu navštívil Mgr. Pavlem Rücl v jarním
a podzimním aspektu. Biologický průzkum vychází z výsledků z roku 2002 (jméno
zpracovatele není známo). Biologickým průzkum byl zaměřen i na plochy rozšíření.
Zoologický průzkum
Průzkum byl zaměřen především na brouky (Coleoptera), z obratlovců na ptáky (Aves)
a savce (Mammalia). Průzkum v roce 2006 byl prováděn metodou zemních pastí
a doplňována individuálním sběrem pomocí exhaustoru. Při entomologickém průzkumu byly
zkoumány především brouci (Coleoptera). Ostatní hmyzí řády na zkoumané lokalitě prakticky
nebyly zastoupeny. Ptáci byli zjišťovány jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců byli zastiženy jen ojediněle. Obojživelníci a plazi se v území
nevyskytují, jelikož na lokalitě chybí voda (ovšem v sousední pískovně Lišany II jsou
zastoupeni). Seznam jednotlivých druhů živočichů, které byly nalezeny při zoologickém
průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 6.
Botanický průzkum
Vegetace sledované lokality je většinou ruderální, přítomny jsou druhy plevelné, ruderální
i druhy geograficky nepůvodní a invazní. Nebyl zde zjištěn žádný zvláště chráněný druh.
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Bylo provedeno botanické hodnocení pěti biotopů:
1. betonové plato – nedokončené vojenské letiště, zde bylo zjištěno 56 druhů vyšších
rostlin
2. orná půda obhospodařovaná – zde bylo zjištěno 30 taxonů vyšších rostlin
3. orná půda využívaná k rozvozu močůvky – 9 taxonů vyšších rostlin
4. plocha bývalého vojenského cvičiště (plocha 1 a 4 byly při průzkumu sloučeny,
uvedeno zde shodně 56 druhů vyšších rostlin)
5. účelové komunikace – 11 taxonů vyšších rostlin
K rozšíření těžby písku v současné době se týká ploch č. 2, 3 a 5. Druhová synonymika byla
použita podle Kubáta (2002). Seznam jednotlivých druhů rostlin je uveden v příloze č. 6.

C.II.7. Hluková situace
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb je situovaný jižně až jihovýchodně od záměru do
obcí Lišany a Dolejší Hůrky. Chráněný venkovní prostor staveb je ve všech výše uvedených
obcích tvořen zástavbou typu rodinný dům. Nadmořská výška pozemku společnosti Písky J. Elsnic, spol. s r.o. Postoloprty je přibližně 230 metrů n. m.
Hluk ze stávajícího dobývacího prostoru byl zmapován formou měření. Z měření byl
zpracován protokol F-75/2009, který je umístěn v příloze č.1.
Naměřené hodnoty
Měření bylo provedeno u nejbližšího chráněného venkovního prostoru situovaného do
blízkosti námi posuzovaného záměru, tzn. u obytné zástavby v obcích Dolejší Hůrky
a Lišany. Měření bylo provedeno v časovém úseku, kdy byla veškerá technologie ve
stávajícím dobývacím prostoru mimo provoz. Z měření byl zpracován protokol o zkoušce F 75/2009, který je umístěn v příloze hlukové studie č.1.
Tabulka č. 19: Naměřené hodnoty LAeq,T
výpočtové místo

1 1)

2 (4)

3 (5)

4 (3)

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

40,2

40,2

40,3

39,0

Naměřené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnějších, po sobě jdoucích 8 hodin
v denní době.
(X) - označení měřícího bodu v protokolu o zkoušce F - 75 /2009 a v hluková studii na akci Dobývací
prostor Selibice I.
1)
vzhledem k tomu, že v modelovém bodu nebylo provedeno měření, byla použita hodnota LAeq,T
naměřená v modelovém bodu č.2, který je modelovému bodu č.1 nejblíže

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru ani v jeho
bližším okolí nevyskytují. Posuzovaný záměr není situován v žádné evropsky významné
lokalitě ani ptačí oblasti. V místě záměru ani v jeho bližším okolí se nenachází žádný
významný ani památný strom. Na lokalitě se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV) ani v OPVZ
(ochranné pásmo vodního zdroje). Řešená lokalita se nenachází v záplavové oblasti.
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Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Na základě existujících archeologických průzkumů lze na dotčeném území předpokládat
archeologické nálezy a území budoucího dobývacího prostoru je proto z tohoto hlediska
průběžně monitorováno odborníky. V případě archeologického nálezu během stavebních
prací je stavebník povinen ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, o státní
památkové péči umožnit záchranný archeologický výzkum.
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska možných zdravotních rizik,
které bylo vypracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví je samostatnou přílohou
oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik a dle zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z rozptylové studie zpracované Ing. Skříčkovou
a z hlukové studie zpracované Mgr. Svobodou. Rozptylová studie je přílohou oznámení
č. 7, hluková studie tvoří přílohu oznámení č. 8.
Chemické škodliviny, prach
Hodnocení inhalační expozice vychází z rozptylové studie. Byly vyhodnoceny příspěvky
k imisním koncentracím oxidu dusičitého (NO2), prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu.
Rozptylová studie byla počítána pro celkem sedm stavů. Výpočty zahrnují vlastní provoz
dobývacího prostoru Lišany II - části sever a východ a dále i celkovou situaci - tj. současný
provoz záměru (rozšíření dobývacího prostoru Lišany II) a vliv z těžby v Selibicích
(kumulace K1 – K5).
Výpočty imisních koncentrací (maximálních a ročních) byly provedeny v 8 zvolených
referenčních bodech v obytné zástavbě v okolí záměru. Výpočet byl realizován pro výšku
horní římsy u zvolených objektů. Bod č. 1 – 3 byl umístěn v obci Selibice, bod
č. 4 a 5 v Dolejších Hůrkách a bod č. 6 – 8 v Lišanech (Přesný zákres umístění referenčních
bodů je uveden v příloze rozptylové studie.)
Dále byly stanoveny charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů
pro výšku 1,5 metru (výška dýchací zóny člověka). Příspěvky k imisním koncentracím
benzenu, oxidu dusičitého (NO2) a prašného aerosolu frakce PM10 ve formě izolinií pro
variantu K1 a K5 jsou znázorněny v příloze rozptylové studie.
Stávající imisní situace hodnocených látek není přímo v uvedené lokalitě trvale sledována.
Imisní situace je ovlivňována především emisemi z dopravy po místních komunikacích
a dálkovým přenosem z velkých průmyslových zdrojů. Posuzované území patří dle sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou
ovzduší. Jako imisní pozadí pro vyhodnocení byly využity hodnoty koncentrací zjištěné na
reprezentativních monitorovacích stanicích za rok 2008.
Zhodnocení:
Příspěvky k denní imisní koncentraci suspendovaných částic frakce PM10 vyvolané
provozem rozšířeného dobývacího prostoru Lišany II a dobývacího prostoru Selibice by
mohly v obytné zástavbě dosahovat hodnot v řádu desetin µg/m3. Zjištěné roční imisní
příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 z obou dobývacích prostorů jsou velmi nízké,
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pohybují se nejvýše v řádu tisícin až setin µg/m3. Příspěvky ze záměru nepřekračují hodnotu
doporučené 24 hodinové ani roční koncentrace AQG dle WHO.
Při pozaďové roční imisní koncentraci suspendovanými částicemi frakce PM10 (18,9 µg/m3)
lze výskyt chronických respiračních symptomů u dětské populace na základě výpočtu
předpokládat okolo 4,932 % (z toho 3 % je odhadnutá prevalence při nulové koncentraci),
pak by 1,932 % činil výskyt symptomů odpovídající pouze imisní situaci. V souvislosti s
provozem dobývacího prostoru Lišany II nebude dle výpočtu docházet ke zvyšování výskytu
chronických respiračních obtíží u exponované dětské populace v okolí v porovnání se
zjištěným imisním pozadím (a to ani při započítání možného vlivu provozu dobývacího
prostoru Selibice).
Při zjištěném imisním pozadí oxidu dusičitého (tj. 11,2 µg/m3) je možné výskyt chronických
respiračních obtíží u dětí očekávat okolo 3,192 z toho 3 % je odhadnutá prevalence při
nulové koncentraci), pak by 0,192 % činil výskyt symptomů odpovídající pouze imisní
pozaďové koncentraci. Vlastní roční imisní příspěvek oxidu dusičitého z obou dobývacích
prostorů je nízký, pohybuje se v řádu setin až desetin µg/m3. Po realizaci záměru by dle
výpočtu nemělo docházet ke zvyšování výskytu chronických respiračních obtíží u dětí
v porovnání s imisním pozadím.
U astmatických respiračních obtíží je možné jejich výskyt při imisní pozaďové koncentraci
předpokládat okolo 2,392 % (z toho 2 % je odhadnutá prevalence při nulové koncentraci),
pak by 0,392 % činil výskyt symptomů odpovídající pouze zjištěným imisním koncentracím.
Výskyt astmatických respiračních symptomů při provozu dobývacích prostorů Lišany II
a Selibice lze očekávat v hladině 2,398 %, z toho by 0,398 % činil výskyt symptomů
odpovídající imisní koncentraci (tj. součtu příspěvku provozu obou dobývacích prostorů
a pozadí).
Roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, suspendovaných částic frakce PM10 z provozu
rozšířeného dobývacího prostoru Lišany II a dobývacího prostoru Selibice jsou vzhledem
k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak zvýšení zdravotních rizik
u exponovaných osob. Nejvyšší zjištěný imisní příspěvek oxidu dusičitého z provozu obou
dobývacích prostorů, ke kterému je možné teoreticky vyjádřit nárůst výskytu respiračních
obtíží o několik tisícin procent, je zanedbatelný.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního působení, proto
charakterizace rizika této látky z hlediska jejího karcinogenního účinku.

byla

provedena

Roční imisní příspěvky benzenu vyvolané provozem dobývacích prostorů Lišany II a Selibice
jsou relativně nízké – dosahují tisícin až setin µg/m3. Z výpočtu míry pravděpodobnosti
zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhalační expozici
benzenu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro samotný nejvyšší příspěvek z provozu obou
dobývacích prostorů bude o 2 řády nižší než je doporučená úroveň přijatelného rizika
(1.10-6).
Hluk
Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpočty akustické studie. V této studii byla
hluková zátěž modelována pro 4 výpočtové body – u chráněného venkovního prostoru. Bod
č. 1 – 3 byl umístěn nejbližší u obytné zástavby v obci Lišany a bod č.4 v obci Dolejší Hůrky.
Pro výpočty byl použit program „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního a
průmyslového hluku ve venkovním prostředí“. V hlukové studii byla hodnocena nulová
varianta - stav v roce 2014 bez realizace záměru (bez provozu dobývacího prostoru Selibice,
Lišany II. i rozšíření Lišany II.), příspěvek záměru, kumulace vlivů s provozem dobývacího
prostoru Selibice a aktivní varianta – celkový stav při provozu záměru včetně kumulace s
dobývacím prostorem Selibice.
Výpočet předpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku
a pro hluk z dopravy na účelových komunikacích. Stávající hluková situace (nulová varianta)
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bez podílu hluku ze stávajícího dobývacího prostoru byla zmapována formou měření.
Kumulace vlivů záměrů byla řešena pro 5 časových období – variant (K1 až K5) dle
vzájemné provázanosti dobývacího prostoru Lišany II a Selibice.
Zhodnocení:
Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů
hluku a splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto:
V případě posuzovaného záměru je hodnocena hluková zátěž pouze v denní době vzhledem
k tomu, že v noční době nebude probíhat těžba ani nebudou provozovány obslužné
mechanismy. Výpočet předpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze
stacionárních zdrojů hluku a pro hluk z dopravy na účelových komunikacích.
Dle hlukové studie se v denní době ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq pro nulovou
variantu pohybují u obytné zástavby, resp. u nejbližšího chráněného venkovního prostoru, v
rozsahu hodnot 39 až 40,3 dB.
Na základě výsledků modelových výpočtů lze očekávat, že po rozšíření dobývacího prostoru
Lišany II (včetně kumulace s dobývacím prostorem Selibice I.) budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v denní době dosahovat následujících hodnot:
- bod č. 1 (Lišany) LAeq = 42,2 – 43,1 dB (nárůst oproti nulové variantě o + 2 až + 2,9 dB),
- bod č. 2 (Lišany) LAeq = 41,1 – 41,6 dB (nárůst oproti nulové variantě o + 0,9 až + 1,4 dB),
- bod č. 3 (Lišany) LAeq = 41,6 – 41,7 dB (nárůst oproti nulové variantě o + 1,3 až + 1,4 dB),
- bod č. 4 (Dolejší Hůrky) LAeq = 41,4 – 42,6 dB (nárůst oproti nulové variantě o + 2,4
až + 3,6 dB).
Rozsah hodnot je dán fázemi těžby, resp. kumulací vlivů s provozem dobývacího prostoru
v Selibicích.
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě a vypočtených hladin
akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž bude při provozu záměru dosahovat takových
hladin, při kterých by se u většiny populace neměly projevit nepříznivé účinky na zdraví.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu dobývacího prostoru bude vnímán subjektivně.
Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k poloze areálu a dále
také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je třeba ověřit přímým
měřením při provozu posuzovaného záměru.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Z hlediska sociálně ekonomického lze konstatovat, že záměr i nadále přispěje k udržení
zaměstnanosti.
Nepřímým ekonomickým přínosem pro místní
oznamovatele za vytěžený nerost příslušným obcím.

obyvatele

budou

finanční

odvody

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného záměru bude rozšířený dobývací prostor Lišany
II.
Zdrojem emisí bude těžba štěrkopísku a nakládání štěrkopísku na pásový dopravník. Při
těžbě budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace s vytěženou
surovinou a zeminou. Zdrojem emisí bude také úprava štěrkopísku na požadovanou velikost.
Během úpravy budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky. Během celé těžby
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a manipulace se surovinou je surovina vlhká, proto se předpokládají nízké hodnoty emisí
znečišťujících látek.
Dalším zdrojem emisí bude provoz kolového nakladače a jednoho buldozéru Znečišťující
látky vznikající spalováním pohonných hmot v nakladačích jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
uhlovodíky a pevné částice.
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin realizována automobilovou dopravou. Zdrojem
znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva
(benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory
vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
Příjezdové a odjezdové komunikace budou vedeny mimo obytnou zástavbu.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby od příjezdových komunikací nebyla sekundární
prašnost z automobilové dopravy v rozptylové studii uvažována.
Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, NOx a PM10.
Kumulace s jinými záměry
Vzhledem k tomu, že současně s těžbou v rozšířeném dobývacím prostoru Lišany II by měla
probíhat těžba i v dobývacím prostoru Selibice I, byla v rozptylové studii uvažovaná
kumulace. Kumulace je řešena pro pět časových období. Vzájemnou časovou návaznost
těžby v jednotlivých etapách těžby v obou dobývacích prostorech nelze přesně stanovit,
proto nejsou jednotlivá časová období vymezena roky. Zahájení těžby v plném rozsahu se
očekává v roce 2014.
Kumulace K1
Dobývací prostor Lišany II – zahájení těžby v prostoru Lišany II - sever, v provozu bude
jeden nakladač, jeden buldozer a suchá třídička.
Dobývací prostor Selibice I – zahájení těžby v prostoru Selibice I (1. část), v provozu budou
dva nakladače (jeden v prostoru těžby, druhý v prostoru úpravny) a jeden buldozer.
Kumulace K2
Dobývací prostor Lišany II – pokračování těžby v prostoru Lišany II - sever, v provozu bude
jeden nakladač, jeden buldozer a suchá třídička.
Dobývací prostor Selibice I – těžba bude pokračovat (2. Část těžby), v provozu budou dva
nakladače (jeden v prostoru těžby, druhý v prostoru úpravny) a jeden buldozer.
Kumulace K3
Dobývací prostor Lišany II – zahájení těžby v prostoru Lišany II - východ, v provozu bude
jeden nakladač, jeden buldozer a suchá třídička.
Dobývací prostor Selibice I – těžba bude pokračovat (3. část těžby), v provozu budou dva
nakladače (jeden v prostoru těžby, druhý v prostoru úpravny) a jeden buldozer.
Kumulace K4 – K5
Dobývací prostor Lišany II – pokračování těžby v prostoru Lišany II - východ, v provozu bude
jeden nakladač, jeden buldozer a suchá třídička.
Dobývací prostor Selibice I – těžba bude pokračovat (4. část – 5. část těžby), v provozu
budou dva nakladače (jeden v prostoru těžby, druhý v prostoru úpravny) a jeden buldozer.
Popis a základní charakteristika zdrojů emisí je uvedena v kapitole B. III.1.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů jsou
vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
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Imisní limity vybraných znečišťujících látek jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 20: Imisní limity
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolení počet
jejího překročení za rok

Datum, do
něhož musí být
limit dosažen

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

-3

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m

PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

1.1.2010

1.1.2010

Referenční body
Nejprve byly stanoveny charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů.
Parametry sítě jsou uvedeny v tabulce č. 17 a zobrazení sítě je v příloze č. 1. Výpočet v síti
byl proveden pro výšku 1,5 metru (přibližná výška dýchací zóny člověka).
Tabulka č. 21: Parametry sítě referenčních bodů (zájmové území 4 000 x 2 800 m)
souřadnice počátečního bodu

x = 0, y = 0

Krok sítě na osách

x = 100 m, y = 100 m

Počet bodů ve směru osy x

41

Počet bodů ve směru osy y

29

Celkový počet bodů

1189

Celková plocha pokrytá sítí

11,2 km2

Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí
posuzovaného záměru. Rozptylová studie byla dále počítána pro 8 výpočtových bodů mimo
síť. Výpočtové body mimo síť byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou
zástavbu. Souřadnice výpočtových bodů mimo síť jsou uvedeny v následující tabulce.
Výpočet byl proveden pro výšku horní římsy u zvolených objektů (parametr h v následující
tabulce).
Tabulka č. 22: Souřadnice referenčních bodů
Číslo bodu/č. popisné

x [m]

y [m]

z [m]

h [m]

1/19 Selibice

1070

1030

214

4

2/14 Selibice

850

750

198

7

3/41 Selibice

1120

550

213

7

4/19 Dolejší Hůrky

1940

400

222

5

5/6 Dolejší Hůrky

1880

340

210

5
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Číslo bodu/č. popisné

x [m]

y [m]

z [m]

h [m]

6/41 Lišany

3120

510

200

4

7/nezjištěno Lišany

3370

420

194

9

8/23 Lišany

3470

520

204

10

Vysvětlivky:
x, y, z
h

souřadnice referenčních bodů
výška horní římsy

Výpočet příspěvků imisních koncentrací
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních 24 - hodinových a průměrných ročních) vybraných
znečišťujících látek ve zvolených 8 výpočtových bodech mimo síť a v geometrické síti
referenčních bodů.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní
vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.


Imisní koncentrace benzenu, NO2 a PM10

V následujících tabulkách č. 19 až 25 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací benzenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném výpočtovém bodě mimo síť.
Podrobné výpisy výpočtů jsou v rozptylové studii - přílohách č. 4 - 6, kde jsou uvedeny
příspěvky imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10 ve všech výpočtových bodech při
různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).
Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních
hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních 24-hodinových a průměrných
ročních) a benzenu (průměrných ročních) ve formě izolinií je součástí přílohy rozptylové
studie – příloha č. 7. Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací benzenu, NO2
a PM10 ve všech referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při
různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele
rozptylové studie.
Tabulka č. 23: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – Lišany II - sever
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,260150

0,000867

3,920476

0,014942

0,364119

0,001522

2

0,165858

0,000595

2,669825

0,011119

0,232533

0,001047

3

0,239775

0,000747

3,743355

0,013346

0,335627

0,001311

4

0,318493

0,001059

4,421221

0,016794

0,445913

0,001854

5

0,258240

0,000907

3,658008

0,014796

0,361573

0,001587

6

0,236616

0,001247

2,943611

0,018276

0,334836

0,002185

7

0,189915

0,001061

2,471546

0,016328

0,270048

0,001859

8

0,281060

0,001333

3,609403

0,019925

0,398767

0,002332

limit

nest.

5

200

40

50

40

3
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Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
cmax-24 hod
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 24: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – Lišany II - východ
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,201089

0,000548

3,529444

0,011100

0,281992

0,000980

2

0,147012

0,000424

2,705403

0,009107

0,206598

0,000760

3

0,197934

0,000515

3,512494

0,010544

0,277453

0,000918

4

0,293503

0,000822

4,545099

0,014489

0,411105

0,001458

5

0,255027

0,000735

4,018920

0,013247

0,357287

0,001302

6

0,320945

0,001489

3,911537

0,020757

0,450140

0,002624

7

0,256405

0,001239

3,099805

0,017548

0,360167

0,002185

8

0,390398

0,001661

4,546641

0,022329

0,548105

0,002920

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
cmax-h
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 25: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – kumulace K1
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,296016

0,003224

3,920476

0,045749

0,430309

0,005857

2

0,165858

0,001785

2,669825

0,028220

0,232533

0,003249

3

0,240029

0,001932

3,743355

0,031510

0,354304

0,003494

4

0,318493

0,001949

4,421221

0,032497

0,445913

0,003490

5

0,258240

0,001706

3,658008

0,029027

0,361573

0,003057

6

0,236616

0,001745

2,943611

0,028918

0,334836

0,003101

7

0,189915

0,001480

2,471546

0,025726

0,270048

0,002629

8

0,281060

0,001780

3,609403

0,029985

0,398767

0,003155

3
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Výpočtový
bod
limit

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

nest.

5

200

40

50

40

3

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 26: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – kumulace K2
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,370760

0,003196

4,486919

0,046743

0,554023

0,005876

2

0,203555

0,001959

2,682572

0,031030

0,306368

0,003588

3

0,308922

0,002003

4,199347

0,033121

0,463871

0,003652

4

0,318493

0,001937

4,421179

0,032904

0,445901

0,003491

5

0,258240

0,001712

3,657973

0,029672

0,361564

0,003089

6

0,236616

0,001744

2,943475

0,029284

0,334802

0,003110

7

0,189915

0,001482

2,471400

0,026117

0,270011

0,002644

8

0,281060

0,001779

3,609216

0,030320

0,398718

0,003164

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
cmax-24 hod
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 27: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – kumulace K3
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,471840

0,004571

5,343182

0,061796

0,663322

0,008279

2

0,250293

0,003033

2,905962

0,042540

0,351888

0,005465

3

0,389605

0,002631

4,815746

0,040592

0,547729

0,004753

4

0,299249

0,001988

4,545099

0,034716

0,420996

0,003595

5

0,255027

0,001820

4,018920

0,032119

0,357287

0,003290

3
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Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

6

0,320945

0,002067

3,911537

0,033255

0,450140

0,003690

7

0,256405

0,001724

3,099805

0,028559

0,360167

0,003080

8

0,390398

0,002169

4,546641

0,033918

0,548105

0,003859

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 28: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – kumulace K4
Benzen
Výpočtový bod

NO2

PM10

cmax - h [µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h [µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,570719

0,010810

5,563156

0,119406

0,802340

0,019255

2

0,304203

0,004676

3,474223

0,055938

0,446194

0,008393

3

0,513862

0,004071

5,642816

0,054611

0,741100

0,007354

4

0,388730

0,002466

5,239693

0,040281

0,561295

0,004577

5

0,312263

0,002238

4,188332

0,036879

0,449483

0,004141

6

0,320945

0,002191

3,911417

0,034964

0,450105

0,004039

7

0,256405

0,001816

3,099683

0,029862

0,360131

0,003352

8

0,390398

0,002266

4,546472

0,035327

0,548054

0,004159

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
cmax-h
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

Tabulka č. 29: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – kumulace K5
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,584422

0,009785

5,448823

0,103038

0,821607

0,017349

2

0,263274

0,006800

3,327748

0,071126

0,370546

0,012019

3
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Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

0,652906

0,011555

6,338643

0,121863

0,946786

0,020280

4

0,502021

0,003567

6,046430

0,052414

0,705735

0,006341

5

0,390947

0,003229

4,671023

0,047672

0,549615

0,005739

6

0,320945

0,002360

3,911417

0,037209

0,450105

0,004199

7

0,256405

0,001940

3,099683

0,031606

0,360131

0,003455

8

0,390398

0,002385

4,546472

0,036976

0,548054

0,004233

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

V kapitole C.II.1 Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu naměřené
v roce 2008 na stanici č. 1550 Tušimice (průměrná roční hodnota 1,9 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2008 na stanici č. 1330 Milá jsou
uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2008 byla
62,4 µg/m3 (12.2.), 98% Kv = 32,6 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla
stanovena na 10,8 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2008 na stanici č. 1623 Žatec jsou
uvedeny výše v textu. V roce 2008 byla naměřena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace
PM10 69,1 µg/m3 (13. 2.), 98% Kv = 45,9 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové
koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2008 byla
27,9 µg/m3 (15.1.). V roce 2008 byl překročen stanovený 24-hodinový imisní limit
6x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla překročena
6x. Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 17,3 µg/m3.
Hodnocení výsledků v síti referenčních bodů
Výpočet rozptylové studie pro emise oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek a benzenu
byl proveden příspěvkovým způsobem.
Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 přímo v posuzované lokalitě
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými
v kapitole C.II.1 Ovzduší.
V příloze č. 7 rozptylové studie (viz příloha oznámení č. 7) jsou znázorněny příspěvky
k hodinovým, 24-hodinovým a průměrným ročním imisním koncentracím benzenu, NO2
a PM10 ve formě izolinií. Ve formě izolinií byly vyhodnoceny stavy, kdy budou v provozu oba
dobývací prostory (kumulace K1 a kumulace 5). Během kumulace K1 bude v provozu
dobývací prostor Lišany II – sever a 1. část těžby na dobývacím prostoru Selibice I. Během
kumulace K5 bude v provozu dobývací prostor Lišany II – východ a 5. část těžby na
dobývacím prostoru Selibice I. Těžba 5. část byla zvolena z toho důvodu, že je nejblíže
obytné zástavbě.
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V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisní koncentraci
znečišťujících látek ve stávající obytné zástavbě.
Tabulka
č.
30:
Příspěvek
k
v síti referenčních bodů – kumulace K1

imisním

koncentracím

znečišťujících

látek

Znečišťující látka
Benzen

NO2

PM10

cr
3
[µg/m ]

cmax
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

c24-hod
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,0025

0-4

0 – 0,025

0 – 0,4

0 – 0,005

% z limitu

0 – 0,05

0-2

0 – 0,0625

0 – 0,8

0 – 0,0125

Limit

5

200

40

50

40

Vysvětlivky k tabulce :
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referenčních
bodů
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti
referenčních bodů

Tabulka
č.
31:
Příspěvek
k
v síti referenčních bodů – kumulace K5

imisním

koncentracím

znečišťujících

látek

Znečišťující látka
Benzen

NO2

PM10

cr
3
[µg/m ]

cmax
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

c24-hod
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,005

0-6

0 – 0,075

0 – 0,8

0 – 0,01

% z limitu

0 – 0,1

0-3

0 – 0,1875

0 – 1,6

0 – 0,025

Limit

5

200

40

50

40

Vysvětlivky k tabulce :
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referenčních
bodů
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti
referenčních bodů

V kapitole C.II.1 Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu naměřené
v roce 2008 na stanici č. 1550 Tušimice (průměrná roční hodnota 1,9 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2008 na stanici č. 1330 Milá jsou
uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2008 byla
62,4 µg/m3 (12.2.), 98% Kv = 32,6 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla
stanovena na 10,8 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2008 na stanici č. 1623 Žatec jsou
uvedeny výše v textu. V roce 2008 byla naměřena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace
PM10 69,1 µg/m3 (13. 2.), 98% Kv = 45,9 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové
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koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2008 byla
27,9 µg/m3 (15.1.). V roce 2008 byl překročen stanovený 24-hodinový imisní limit 6x,
hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla překročena 6x.
Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 17,3 µg/m3.
Zpracovatel rozptylové studie uvedl doporučení, která budou při realizaci záměru
respektována:
 Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování
ovzduší, stanovené v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
 Vypracovat Provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění.
 Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. má provozovatel středního zdroje uvedeného
v bodě 3.6 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vypracovat provozní řád, jehož obsah je
stanoven vyhláškou č. 205/2009 Sb.
 Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezovat šíření prašnosti do okolí
(suroviny budou naváženy vlhké), vhodně manipulovat se sypkými materiály,
za suchého a větrného počasí kropit deponie surovin a manipulační plochy.
 Zabezpečit náklad na automobilech odvážejících štěrkopísek proti úsypům.

Shrnutí
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadí.
V současné době i po vybudování nového dobývacího prostoru a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k překračování ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového
imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2008
překročen 6x, imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek
posuzovaného záměru bude však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšířením dobývacího prostoru Lišany II s tím, že realizace
a provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou respektována
doporučení zpracovatele rozptylové studie.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb je situovaný jižně až jihovýchodně od záměru do
obcí Lišany a Dolejší Hůrky. Chráněný venkovní prostor staveb je ve všech výše uvedených
obcích tvořen zástavbou typu rodinný dům.
Změna hlukové zátěže je řešena, vzhledem k stávající a předpokládané hlukové situaci
v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru. Výpočet stávající i předpokládané
hlukové situace včetně kumulace s jinými záměry bude proveden pro hluk ze stacionárních
zdrojů hluku a pro hluk z dopravy na účelových komunikacích. Modelový výpočet je
proveden pro níže uvedené režimy provozu, přičemž stávající hluková situace (nulová
varianta) bez podílu hluku ze stávajícího dobývacího prostoru byla zmapována formou
měření. Z měření byl zpracován protokol F-75/2009, který je umístěn v příloze č.1.
Řešené hlukové varianty:
1)

nulová varianta - stav v roce 2014 bez realizace záměru (stav bez dobývacího prostoru
Selibice I., Lišany II. i rozšíření Lišany II.)

2)

pouze záměr rozšíření Lišany II. - modelový výpočet je proveden variantně pro
2. varianty (severní a východní část) a to odvisle od těžiště těžby ložiska
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3)

kumulace s jinými záměry - modelový výpočet je proveden pro 5. variant (K1, K2, K3, K4
a K5) a to odvisle od vzájemné provázanosti dobývacího prostoru Selibice I. a rozšíření
Lišan II.

4)

aktivní varianta - nulová varianta plus kumulace s jinými záměry (nulový stav plus
Selibice I a rozšíření Lišany II.)

Hygienické limity
Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T je hlavním deskriptorem pro posuzování hluku
v pracovním i venkovním prostředí. Je definována:

L Aeq,T = 10 ⋅ log ⋅

i =1

Li

⋅ ∑ fi ⋅ 10 10

n

∑f
kde

n

1

i =1

[dB]

i

fi

je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení

Li

je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB

n

je celkový počet hladinových intervalů

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se
stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející k místním
podmínkám a denní době podle tabulek.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 32: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
Korekce (dB)

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámka - korekce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce - 10 dB
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB
1)
Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku,
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)
Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.
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3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách,
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměny kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

4)

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické
stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených
hodnot.

Výpočtové body
Výpočtové body byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního prostoru situovaného
do blízkosti posuzovaného záměru. Umístění výpočtových bodů viz následující tabulka.
Tabulka č. 33: Umístění výpočtových bodů
číslo
bodu

výška
bodu

umístění měřícího a výpočtového bodu
Lišany, obytný dům č.p. 23 - severní hranice oplocení domu

3m

2 (4)

Lišany, rekreační objekt - severní hranice oplocení domu

3m

3 (5)

Lišany, obytný dům č.p. 51 - severní hranice oplocení domu

3m

4 (3)

Dolejší Hůrky, obytný dům č.p. 19 - severní hranice oplocení domu

3m

1

Důsledky pro řešení
Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující stanovení
hygienických limitů (viz následující tabulka).
Tabulka č. 34: Důsledky
(den 0600 - 2200 hod)

pro

řešení

chráněného

venkovního

Základní hladina akustického tlaku A

prostoru

staveb

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Den 0600 - 2200 hod

0 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ LAeq,T PRO DENNÍ DOBU
Stacionární zdroje hluku
Chráněné venkovní prostory staveb

LAeq,T = 50 dB

Modelový výpočet
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A) NULOVÁ VARIANTA
Měření bylo provedeno u nejbližšího chráněného venkovního prostoru situovaného do
blízkosti námi posuzovaného záměru, tzn. u obytné zástavby v obcích Dolejší Hůrky a
Lišany. Měření bylo provedeno v časovém úseku, kdy byla veškerá technologie ve stávajícím
dobývacím prostoru mimo provoz. Z měření byl zpracován protokol o zkoušce F - 75/2009,
který je umístěn v příloze č.1.
Tabulka č. 35: Naměřené hodnoty LAeq,T
výpočtové místo

1 1)

2 (4)

3 (5)

4 (3)

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

40,2

40,2

40,3

39,0

Naměřené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnějších, po sobě jdoucích 8 hodin v denní
době.
(X) - označení měřícího bodu v protokolu o zkoušce F - 75 /2009 a v hluková studii na akci Dobývací
prostor Selibice I.
1)
vzhledem k tomu, že v modelovém bodu nebylo provedeno měření, byla použita hodnota LAeq,T
naměřená v modelovém bodu č.2, který je modelovému bodu č.1 nejblíže

B) ZÁMĚR


rozšíření Lišany II. - sever

Tabulka č. 36: Akustické parametry zadané do modelového výpočtu
Zdroj hluku

v [m]

LWA [dB]

tden [min]

LWA,8h [dB]

P1

suchá třídička Finlay

2,5

110,0

420

109,4

P2

kolový nakladač 1)

1,0

106,0

420

105,4

P3

dozer

1,0

106,0

60

97,0

50 průjezdů vozidel po účelových komunikacích mezi záměrem a veřejnou pozemní
komunikací č. I/7.
1)

kolový nakladač Liebherr
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rozšíření Lišany II. - východ

Tabulka č. 37: Akustické parametry zadané do modelového výpočtu
Zdroj hluku

v [m]

LWA [dB]

tden [min]

LWA,8h [dB]

P4

suchá třídička Finlay

2,5

110,0

420

109,4

P5

kolový nakladač 1)

1,0

106,0

420

105,4

P6

dozer

1,0

106,0

60

97,0

50 průjezdů vozidel po účelových komunikacích mezi záměrem a veřejnou pozemní
komunikací č. I/7.
1)

kolový nakladač Liebherr

LAeq,8h LWA
LWA,8h

-

tden
v

-

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T přepočtena na 8 nejhlučnějších po sobě
jdoucích denních hodin
hladina akustického výkonu A
hladina akustického výkonu A přepočtena na 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních
hodin
doba provozu zdroje hluku z osmi nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin
výška nad terénem

C) KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Vypočtené hladiny hluku ze záměru Selibice I. (1. - 5. část těžby) viz. vypočtené hodnoty
v hlukové studii na akci „Dobývací prostor Selibice I.“, EMPLA AG, červen 2009 - podklad 5).
POZN. Hodnoty LAeq,T pro výpočtový bod č.4, který nebyl ve výše uvedené hlukové studii vyhodnocen
byly dopočteny v jednotlivých hlukových modelech v programu HLUK+.

Tabulka č. 38: Časový harmonogram prací
kumulace 1)

rozšířený dobývací prostor Lišany II.

dobývací prostor Selibice I

doprava 2)

etapa těžby

doprava 2)

50

1. část těžby

100

K2

50

2. část těžby

100

K3

50

3. část těžby

100

50

4. část těžby

100

50

5. část těžby

100

etapa těžby
K1
rozšíření sever

K4

rozšíření východ

K5
1)

označení časového úseku kumulace v modelovém výpočtu

2)

počet průjezdů nákladních vozidel na příslušné obslužné komunikaci za 1 pracovní den
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D) AKTIVNÍ VARIANTA
viz. podklady A), B), C)
Vypočtené hodnoty
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro všechny varianty je uveden
v následující tabulce.
Tabulka č. 39: Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
výpočtové místo

1

2 (4)

3 (5)

4 (3)

40,2

40,2

40,3

39,0

etapa těžby - část sever

35,2

34,4

32,7

33,7

etapa těžby - část východ

38,3

32,3

30,8

27,8

K1

38,0

35,5

36,0

39,6

K2

38,2

35,8

35,7

38,0

K3

39,8

33,9

35,7

37,8

K4

39,9

33,7

36,0

38,1

K5

39,8

33,6

35,9

40,1

K1

42,2

41,5

41,7

42,3

K2

42,3

41,6

41,6

41,5

K3

43,0

41,1

41,6

41,4

K4

43,1

41,1

41,7

41,6

K5

43,0

41,1

41,6

42,6

K1

2,0

1,3

1,4

3,3

K2

2,1

1,4

1,3

2,5

K3

2,8

0,9

1,3

2,4

K4

2,9

0,9

1,4

2,6

K5

2,8

0,9

1,3

3,6

a) nulová varianta (naměřené hodnoty)
b) záměr

c) kumulace
s jinými
záměry

d) aktivní
varianta

změna d)
oproti a)

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,8h (dB)

Vypočtené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnějších, po sobě jdoucích 8 hodin v denní
době.
Vysvětlivky:
(X) - označení modelového bodu v protokolu o zkoušce F - 75 /2009 a v hluková studii na akci
Dobývací prostor Selibice I.
K1, K2, K3, K4 a K5 - označení časového úseku kumulace v modelovém výpočtu
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Akustické posouzení
Akustické posouzení se provádí porovnáním předpokládaných hladin ak. tlaku A s hodnotami
požadovanými nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Tabulka č. 40: Porovnání s hygienickými limity
chráněný venkovní prostor staveb

1

2 (4)

hygienický limit LAeq,T (dB)

LAeq,T (dB)

3 (5)

4 (3)

50,0

a) nulová varianta

40,2

40,2

40,3

39,0

b) záměr 1)

38,3

34,4

32,7

33,7

35,2

30,3

34,4

39,8

43,1

41,6

41,7

42,6

ano

ano

ano

ano

c) kumulace

1)

d) aktivní varianta

1)

hygienický limit splněn

(X) - označení modelového bodu v protokolu o zkoušce F - 75 /2009 a v hluková studii na akci
Dobývací prostor Selibice I.
1)
v tabulce je u každého modelového bodu uvedena vždy nejvyšší hodnota LAeq,T ze všech řešených
variant (kumulace K1 - K5 resp. dobývací prostor - část sever nebo východ)

Ve všech výpočtových bodech umístěných u chráněného venkovního prostoru i u všech
řešených variant bude v denní době spolehlivě splněn hygienický limit pro hluk ze
stacionárních zdrojů hluku.
Shrnutí
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze záměrem (platí pro obě řešené
varianty umístění těžby - část sever a východ), nebudou na žádném modelovém bodu
překročeny požadované hygienické limity pro chráněný venkovním prostor a chráněný
venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, kumulace s jinými záměry
a aktivní) budou v denní době spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z posuzovaných
zdrojů hluku a to i se započtením nejistoty modelového výpočtu ± 3,0 dB. Skutečnou
hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A po
zprovoznění záměru.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda pochází pouze z infiltrovaných srážek. Nezvodnělý štěrkopísek se vyskytuje
v případě propustného podloží. V opačném případě, je-li podloží jílovité, se jedná o částečně
zvodnělé ložisko. Zvodnění štěrkopísků je přímo závislé na atmosférických srážkách, které
jsou ve zmíněném území minimální. Srážkové vody jsou ze štěrkopísků většinou infiltrovány
do podloží. Ojediněle může v době přívalových dešťů dojít ke zvodnění v místech, kde je
podloží štěrkopísků tvořeno nepropustnými miocenními jíly.
Posouzení hydrogeologických poměrů ložiska štěrkopísků Lišany I v rozšíření DP Lišany II
a jeho okolí zpracoval RNDr. Lumír Horčička v listopadu 2009. Tato studie tvoří přílohu
oznámení č. 10.
Na ložisku Lišany 1 v rozšířeném DP Lišany II se předpokládá těžba štěrkopísků výhradně
nad hladinou podzemní vody (Schöpp 2009). Při těžbě štěrkopísků pouze nad hladinou
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podzemní vody je možno považovat ovlivnění režimu podzemních vod na posuzované
lokalitě či v jejím okolí za minimální.
Snížení hladiny podzemní vody v kvartérním kolektoru na ložisku a v jeho okolí je možno
očekávat pouze v případě výskytu plošně rozsáhlé volné hladiny vody v těžebně (z důvodu
zvýšeného výparu vody) nebo při zvýšeném odběru vody z kvartérního kolektoru pro
technologické účely. Případné snižování úrovně hladiny podzemní vody v připovrchovém
terasovém kolektoru by mohlo mít za následek pouze osušování okolních porostů. Horninové
podloží obce Lišany tvoří odlišná terasa O4 a Y s omezeným hydraulickým propojením
s ložiskovým kolektorem. Z vyhodnocení dostupných informací o hydrogeologických
poměrech ložiskového území vyplývá, že je vyloučena jakákoliv možnost ovlivnění (pokles)
úrovní hladin podzemní vody na studních v přilehlých obcích.
Těžba štěrkopísků nad hladinou podzemní vody v rozšířeném DP Lišany II nebude mít
zásadní negativní vliv na hydrogeologické poměry ložiskového a přiléhajícího území. Způsob
exploatace ložiska vylučuje možnost ovlivnění kvantity podzemních vod v podložních
neogenních kolektorech a v hydrogeologických objektech jímající podzemní vodu
z neogenních kolektorů.
Z důvodu minimálního ovlivnění režimu podzemních vod v prostoru rozšířeného DP Lišany II
a jeho okolí při dobývání ložiskového materiálu nad hladinou podzemní vody (Schöpp 2009)
není v Posouzení hydrogeologických poměrů ložiska štěrkopísků Lišany 1 v rozšíření DP
Lišany II a jeho okolí (RNDr. Lumír Horčička, listopad 2009) navržen provádět
hydrogeologický a hydrochemický monitoring podzemní vody.
Na ložisku štěrkopísků Lišany 1 v rozšířeném DP Lišany II (okres Louny, Ústecký kraj) byl
proveden dne 4.11.2009 terénní průzkum lokality a jejího okolí. Na základě studia archivních
materiálů a terénního šetření byly v souvislosti s řešenou problematikou zjištěny následující
informace:
•

•

•

•
•

Hydrologické a hydrogeologické poměry ložiskového území v navrhovaném rozšíření
DP Lišany II jsou relativně jednoduché. Způsob exploatace ložiska nad hladinou
podzemní vody vylučuje možnost zásadního ovlivnění hydrogeologického
a hydrologického režimu vod v širším okolí ložiska.
Provádět hydrogeologický a hydrochemický monitoring podzemní vody se nenavrhuje.
V okolí ložiska nejsou evidovány žádné jímací objekty, nemovitosti či ochranu
vyžadující biotopy, jenž by byly přímo či nepřímo ohroženy ztrátou vody v souvislosti
s těžbou na ložisku v rozšířeném DP Lišany II při dobývání materiálu nad hladinou
podzemní vody.
Nejbližší nemovitosti obce Lišany se nacházejí ve vzdálenosti cca 800 m od hranice
rozšířeného DP Lišany II a jsou napojeny na veřejný vodovod se zdrojem v údolní
nádrži Přísečnice. Horninové podloží obce Lišany tvoří odlišná terasa O4 a Y
s omezeným hydraulickým propojením s ložiskovým kolektorem terasy O3.
Znečištění (kontaminace) podzemních vod terasového či podložních kolektorů nehrozí,
jestliže budou respektovány všechny technologické a hygienické předpisy při těžbě
ložiska (především zamezení úniku ropných látek).
Hydrogeologické a hydrologické poměry ložiska Lišany 1 v navrhovaném rozšíření DP
Lišany II a jeho okolí jsou v předloženém hydrogeologickým posudkem dostatečně
popsány a podloženy všemi dostupnými relevantními informacemi.

Ve vztahu k ochraně vod zpracovatel oznámení navrhuje následující doporučení, která jsou
zahrnuta do podmínek (viz kapitola D.IV):
•

Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních prostředků,
jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel a eliminovat
možnost znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci používanou v lomu
zpevnit, pod každým strojem umístit záchytnou odkapovou vanu. Při tankování
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používat záchytnou vanu. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo
záchytné vany, tyto okamžitě likvidovat vhodným sorbentem. Provádět denní kontrolu
technického stavu veškeré mechanizace. Technické závady neprodleně odstraňovat.
•

Sanační prostředky budou uskladněny v nedalekém dobývacím prostoru Selibice I.
(cca 2 km od řešeného DP).

•

V DP prostoru bude odvodňovací jímka, do které budou sváděny povrchové vody, které
budou používány na zkrápění cest.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zemědělská půda
Na území budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II (katastrální území Lišany
u Žatce a Postoloprty) vyskytují půdy s BPEJ 1.01.00, 1.05.01, 1.06.02, 1.21.12 a 1.22.12.
Výše uvedené BPEJ jsou zařazeny do I. – V. třídy ochrany (dle metodického pokynu MŽP,
č. j. OOLP/1067/96). Kompletní seznam dotčených pozemků s parcelními čísly, rozlohou
a bonitou je uveden v příloze oznámení č. 5.
Převážná většina ploch plánovaného záboru ZPF jednotlivých dílčích etap těžby
v předmětné lokalitě DP Lišany II rozšíření, dotčených báňskou činností, bude navrácena
zpět zemědělskému půdnímu fondu. Rekultivace vodní plochou a zalesněná část pozemků
v jejím okolí je situována v prostoru s ornou půdou ZPF. Odnětí půdy ze ZPF bude proto
z malé části trvalé s ročním finančním odvodem do doby ukončení rekultivace. Celková
plocha odnětí půdy ze ZPF bude v rozsahu 38,5 ha, z toho pak připadá k trvalému odnětí
ZPF 0,5 ha. Náhradou za trvalé odnětí ZPF budou zemědělsky zrekultivovány ostatní plochy
zdevastované v minulosti vojenskou a báňskou činností v rozsahu cca jednoho hektaru.
Rekultivace a navrácení zdevastovaných ploch ZPF původnímu využití se předpokládá
průběžně za postupem těžební činnosti.
Oznamovaný záměr způsobí dočasné vynětí dílčích ploch rozšířením dobývacího prostoru
Lišany II ze zemědělského půdního fondu, a to podle jednotlivých fází postupu lomu, sejmutí
a deponování ornice a podorničí, vytěžením vrstvy štěrkopísku s následnou rekultivací
s využitím vrstvy ornice a dalších zúrodnitelných zemin rozprostřené po povrchu
rekultivované plochy po provedení technické rekultivace. Rostlý terén (přirozený půdní
horizont) tak bude jednoznačně rozrušen, avšak úrodnost půdy by měla být zachována.
Vytěžená plocha po rekultivaci bude v průměru o 2,35 m pokleslá oproti původnímu terénu.
Závěrné svahy vytěženého prostoru budou upravovány ve sklonu cca 1 : 7 a budou
přístupné obdělání běžnou zemědělskou technikou. Rekultivované pozemky se pak jako
zemědělská půda vrátí do zemědělského půdního fondu a budou využívány původním
způsobem. Investor plánuje ukládání jednotlivých povolených druhů odpadů pro následující
sanaci, technickou a biologickou rekultivaci. Bude se jednat o odpady katalogového čísla
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04.
Výše uvedený pokles půdy bude proto menší, což bude mít pozitivní vliv – krajina bude
navrácena do původního stavu. Opatření týkající se nakládání s odpady je uveden v kapitole
D.IV.
Doporučení zpracovatele oznámení:
•

Skrývkování ornice provádět postupně s těžbou a ornici deponovat odděleně od ostatní
skrývky a jiných materiálů. Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady
proti jejímu znehodnocení (zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).

•

Veškeré skládky zemin a materiálů včetně pohybu těžební techniky budou respektovat
ochranné pásmo 50 m od okolních PUPFL.
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•

Správným technologickým postupem eliminovat možnost nepříznivých vlivů na stabilitu
pozemků a půdní erozi.

•

Prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace ornice, zeminy
a podzemních vod ropnými uhlovodíky budou uskladněny v nedalekém dobývacím
prostoru Selibice I. (cca 2 km od řešeného DP).

Lesní pozemky
Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Naopak
součástí rekultivačních prací bude i lesnická rekultivace navržena napříč zájmovým územím
tak, aby navazovala na stávající zalesněné pozemky, resp. na zalesněná boční údolí (erozní
strže). Její druhové složení bude odpovídat požadavkům ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny – údolí řeky Ohře.
Bude se tedy jednat o vliv pozitivní.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv záměru v daném území rozšíření dobývacího prostoru Lišany II způsobí vytěžení
základní suroviny – štěrkopísku.
Kvartérní pokryv je na ložisku Lišany 1 tvořen vrstvou ornice, vápnitých spraší a terasovými
štěrkopískovými sedimenty řeky Ohře (stáří riss). Regionálně jsou terasy Ohře popsány ve
studii Váněho (1969b), který rozlišuje až 10 pleistocénních teras. Štěrkopískové terasové
sedimenty jsou zrnitostně značně proměnlivé. Ložisková terasa O3 je v DP Lišany II
rozšířená v mocnosti 2 – 6 m. Svrchní část terasy je tvořena ze 2/3 štěrkopískem s převahou
frakce do 3 mm. Spodní třetinu ložiskové terasy O3 charakterizuje štěrková frakce
3 – 80 mm. Mocnost štěrkopískových sedimentů je proměnlivá v závislosti na reliéfu
předkvarterního podloží. Nadložní spraše resp. sprašové hlíny nepřesahují 1 m a průměrná
mocnost ornice je 0,2 m.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Na lokalitě pískovny Lišany II byl proveden zoologický a botanický průzkum v roce 2002.
K výsledkům vyhodnocení bylo přihlíženo i při přírodovědném průzkumu rozšíření DP Lišany
II. zpracovaném Mgr. Pavlem Rüclem (společnost Jesis CZ, s.r.o.). Přírodovědný průzkum je
součástí příloh oznámení (příloha č. 6).
Zkoumanou lokalitu v rámci zoologického průzkumu navštívil Mgr. Pavel Rücl v jarním
a podzimním aspektu. Biologický průzkum vychází z výsledků z roku 2002 (jméno
zpracovatele není známo). Biologickým průzkum byl zaměřen i na plochy rozšíření.
Lokalita rozšíření DP Lišany II sever i východ byla zkoumána během dvou návštěv v jarním
aspektu v roce 2006 a jedné návštěvy v podzimním aspektu v roce 2008. Všemi použitými
metodami bylo zde zjištěno 57 druhů živočichů (43 bezobratlých a 14 obratlovců). Převládají
běžné druhy – euryotopní (17 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých) a adaptabilní (3
druhy střevlíkovitých a žádný drabčíkovitý), žádný druh není reliktní. Ze zvláště chráněných
živočichů chráněných podle novely vyhlášky 395/92 MŽP ČR v návaznosti na novelu zákona
na ochranu přírody 114/1992 Sb. byly zjištěny pouze dva druhy. Je to střevlík – prskavec
větší (Brachinus crepitans) §3 a vlašťovka obecná (Hirundo rustica) §3. Žádný z těchto druhů
nebude rozšířením pískovny dotčen. Vlašťovka obecná zaletuje na lokalitu pouze za
potravou a střevlík Brachinus crepitans byl zjištěn na okraji lokality, kromě toho jako většina
eurytopních druhů dobře létá a je schopen rychle osidlovat nové biotopy.
Výskyt zvláště chráněných druhů by dle vyjádření zpracovatelů Přírodovědného průzkumu
neměl být na překážku při otevření pískovny, nebyly zde zjištěny stavby ani hnízda zvláště
chráněných druhů živočichů (mravenců r. Formica či čmeláků r. Bombus).
Zpracovatelé zoologického průzkumu navrhují následující doporučení:
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 Přípravné práce: skrývku provádět v období vegetačního klidu. Nelze vyloučit
hnízdění skřivana polního (Alauda arvensis).
 V případě vzniku hnízdní kolonie břehulí říčních (Riparia riparia), při těžbě v pískovně
Lišany II v roce 2005 i 2006 byla zaznamenána, je nutné v jarním a letním období
vyjmout z těžby a odtěžit až po vyhnízdění.
 Vzhledem k výskytu několika druhů obojživelníků, např. čolek obecný (Triturus
vulgaris), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan škřehotavý (Rana ridibunda)
v sousední pískovně Lišany II je zapotřebí zamezit vzniku periodických tůní či kaluží
na místech, kde je předpokládaná další činnost (pojezdy techniky, dotěžení apod.).
Toto opatření neplatí pro již neaktivní (opuštěné) části DP.
 V rámci rekultivací po ukončení těžby je zapotřebí pamatovat na vybudování tůní aby
byla zvýšena biodiverzita území.
Rozšířením těžby písku v DP Lišany II sever i východ nedojde k významnému zásahu do
života zde žijících živočichů. Těžba písku při dodržení výše uvedených doporučení lze
považovat ve vztahu k zde žijícím živočichům za únosnou.
Z botanického průzkumu vyplývá, že vegetace sledované lokality je převážně ruderální,
přítomny jsou druhy plevelné, ruderální i druhy geograficky nepůvodní a invazní. Nebyl zde
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Složení rostlinného krytu bylo kontrolováno v roce
2006 na ploše pískovny Lišany II a příliš se nelišilo od stavu zjištěného v roce 2002.
V místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují zvláště chráněná území, významný ani
památný strom, přírodní park nebo evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Na ploše
plánované pro těžbu štěrkopísku se nenacházejí žádné VKP, realizací rekultivačních prací
dojde naopak k jejich vytvoření.
Přes uvažované zájmové území lokality DP Lišany rozšíření nevede žádný současný ani
v budoucnu uvažovaný prvek MÚSES Lišany. Hodnocené území náleží do ochranného
pásma nadregionálního biokoridoru K 20 podél řeky Ohře.
Investor pak navíc počítá s tím, že do plánu rekultivačních prací bude v trase nefunkčních
částí prvků ÚSES proveden takový typ rekultivace, který bude současnou situaci vylepšovat.
Realizace bude konzultována s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny co do druhové
skladby, původnosti druhů, apod.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, který je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu by neměl být záměrem
nikterak narušen.
Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině.
K činnostem, které změní krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody.
Těžba nerostných surovin patří k činnostem, které významně zasahují a narušují krajinný
ráz. Nepředpokládá se, ale že by tento zásah měl mít výrazný negativní vliv na estetickou,
kulturní, historickou či přírodní charakteristiku na dotčeném území.
Posuzovaný záměr – rozšíření těžby štěrkopísku – zcela jistě zasáhne do krajinného rázu
dotčeného území.
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Vliv záměru na dotčenou krajinu bude výrazný pouze dočasně během otevření ložiska
a v průběhu vlastního povrchového způsobu dobývání. V tuto dobu lze mluvit o jistém
snížení estetické hodnoty krajiny (zářezy, stěny, odvaly, deponie suroviny a produktů,
přítomnost strojní technologie apod.).
Po provedené rekultivaci se však vzhled krajiny vrátí téměř do původního stavu tak, jak je již
dnes vidět na již existujících rekultivovaných plochách. Neinformovaný pozorovatel zde již
ani nepostřehne přechod mezi rekultivovanými plochami a původním terénem.
V kapitole B.III.5 Terénní úpravy jsou podrobněji popsán způsob rekultivace a sanace území
po dotěžení. V zájmovém území se uvažuje s rekultivací zemědělskou, lesnickou
a rekultivací na vodní plochu (mokřady). Lesnická rekultivace (tj. osázení dřevinami) je
navrhována napříč zájmového území tak, aby navazovala na stávající zalesněné pozemky,
resp. na zalesněná boční údolí. Její druhové složení budou odpovídat požadavkům
ochranného pásma nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability
krajiny – údolí řeky Ohře. Nově budou zatravněny i část pozemků vedených dnes v jako
ostatní plocha nebo rekreační plocha. Realizace těchto rekultivačních prací bude mít tedy
pozitivní přínos pro dotčené území.
Posuzovaný záměr – rozšíření těžby štěrkopísku – je navržen s ohledem na zákonná kritéria
krajinného rázu a lze jej hodnotit jako únosný zásah do krajinného rázu v rámci § 12, zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stanovení budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II nebude mít prakticky žádný vliv
na hmotný majetek na dané lokalitě nebo jejím nejbližším okolí (kromě demolice zchátralého
neobydleného objektu, viz obrázek č. 4), kromě popisovaného vlivu na zemědělské
pozemky, na kterých se ale nenacházejí žádné známé kulturní památky.
Rozšíření dobývací prostor lze v intencích zákona považovat za území s archeologickými
nálezy. O tom svědčí dosud prozkoumaná naleziště v pískovně Lišany firmy Písky – J.
Elsnic, spol. s.r.o. a výsledky letecké prospekce, dokládající pravěké osídlení v plánovaném
rozšíření prostoru severním směrem. Toto, ani žádné jiné naleziště v rozšířeném dobývacím
prostoru však není zapsáno v seznamu chráněných nalezišť, a proto Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. nemá námitek proti jeho rozšíření.
Samozřejmostí je dodržení Zákona 20/87 Sb., v platném znění, tj. provedení záchranných
výzkumů na náklady firmy provádějící těžbu. Toto vyjádření je přílohou oznámení č. 13.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Převážná většina ploch plánovaného záboru ZPF jednotlivých dílčích etap těžby
v předmětné lokalitě DP Lišany II rozšíření, dotčených báňskou činností, bude navrácena
zpět zemědělskému půdnímu fondu. Rekultivace vodní plochou a zalesněná část pozemků
v jejím okolí je situována v prostoru s ornou půdou ZPF. Odnětí půdy ze ZPF bude proto
z malé části trvalé s ročním finančním odvodem do doby ukončení rekultivace. Celková
plocha odnětí půdy ze ZPF bude v rozsahu 38,5 ha, z toho pak připadá k trvalému odnětí
ZPF 0,5 ha.
S tímto záborem ZPF je spojena nutnost žádosti o vydání souhlasu s trvalým odnětím
dotčených pozemků pro realizaci záměru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst.
6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
pozdějších předpisů).
Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Naopak
součástí rekultivačních prací bude i lesnická rekultivace navržena napříč zájmovým územím
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tak, aby navazovala na stávající zalesněné pozemky, resp. na zalesněná boční údolí (erozní
strže). Její druhové složení bude odpovídat požadavkům ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny – údolí řeky Ohře.
Záměr neleží v záplavovém území, nenachází se v chráněné oblasti akumulace vod
(CHOPAV) ani v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ). Výstavbou nebude zasažen
žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových
a podzemních vod.
V současné době i po vybudování nového dobývacího prostoru a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k překračování ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového
imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2008
překročen 6x, imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek
posuzovaného záměru bude však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšířením dobývacího prostoru Lišany II s tím, že realizace
a provoz záměru budou provedeny v souladu.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná
pouze záměrem (platí pro obě řešené varianty umístění těžby - část sever a východ),
nebudou na žádném modelovém bodu překročeny požadované hygienické limity pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, kumulace s jinými záměry
a aktivní) budou v denní době spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z posuzovaných
zdrojů hluku a to i se započtením nejistoty modelového výpočtu ± 3,0 dB. Skutečnou
hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A po
zprovoznění záměru.
Zvláště chráněná území a území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším okolí
nevyskytují.
Rozšířením těžby písku v DP Lišany II sever i východ nedojde k významnému zásahu do
života zde žijících živočichů. Těžba písku při dodržení výše uvedených doporučení lze
považovat ve vztahu k zde žijícím živočichům za únosnou.
Z botanického průzkumu vyplývá, že vegetace sledované lokality je převážně ruderální,
přítomny jsou druhy plevelné, ruderální i druhy geograficky nepůvodní a invazní. Nebyl zde
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Složení rostlinného krytu bylo kontrolováno v roce 2006
na ploše pískovny Lišany II a příliš se nelišilo od stavu zjištěného v roce 2002.
Vliv záměru na dotčenou krajinu bude výrazný pouze dočasně během otevření ložiska
a v průběhu vlastního povrchového způsobu dobývání. V tuto dobu lze mluvit o jistém
snížení estetické hodnoty krajiny (zářezy, stěny, odvaly, deponie suroviny a produktů,
přítomnost strojní technologie apod.). Po provedené rekultivaci se však vzhled krajiny vrátí
téměř do původního stavu tak, jak je již dnes vidět na již existujících rekultivovaných
plochách.
Na základě existujících archeologických průzkumů lze na dotčeném území předpokládat
archeologické nálezy. V případě archeologického nálezu během stavebních prací je
stavebník povinen ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové
péči umožnit záchranný archeologický výzkum.
V souvislosti s provozem záměru nedojde k významné změně v dopravní infrastruktuře,
stávající komunikační síť zůstane zachována. Realizace záměru nebude mít vliv na jiné
druhy dopravy.
Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované nepříznivé vlivy
posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území a neznamenají ohrožení
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životního prostředí. Bude ovlivněno ovzduší a stávající hluková situace v území, ale
z hlediska velikosti vlivů negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími
předpisy.
Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva
a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí
v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
S ohledem na technologické a kapacitní charakteristiky oznamovaného záměru lze
konstatovat, že rozšíření dobývacího prostoru Lišany II nebude pro kvalitu životního prostředí
dotčeného území představovat žádnou významnou ekologickou zátěž a jeho budoucí provoz
lze označit jako únosné zatížení životního prostředí. Budoucí rekultivované plochy
s obnovenými částmi MSÚS budou naopak představovat značné vylepšení existujícího
stavu.
Při realizaci záměru lze očekávat pouze vlivy lokálního charakteru, které budou řešeny
technickými, prostorovými a organizačními zásahy. Toto konstatování dokládají citované
odborné studie svými výsledky a závěry a také souhrn zásad pro všechny fáze záměru
(příprava, realizace, provoz a rekultivace).
Oznamovaný záměr nebude mít žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Při použití popsaného způsobu povrchové těžby je možno pouze teoreticky předpokládat
z možných rizik či nestandardních situací následující: zatopení při silných přívalových
dešťích, sesuv větší partie odtěžovaného materiálu s následným závalem části strojní
technologie a případně s poraněním obsluhy, požáry mobilní buňky apod.
Všechna tato nebezpečí a jejich prevence jsou ošetřena platnými pracovními předpisy
a postupy a v daném rozsahu těžby nepředstavují žádné velké riziko pro životní prostředí.
Ani náhlé zatopení celého lomu se strojním vybavením by pravděpodobně nezpůsobilo
žádnou větší ekologickou katastrofu. Možný by byl pouze částečný nebo úplný únik
motorové nafty a olejů. Vzhledem k moderním palivovým nádržím je však nebezpečí úniku
motorové nafty minimalizováno a motorový a převodový olej by unik pouze v případě
proražení vany motoru nebo tělesa převodovky. Stejně tak by hydraulický olej unikl pouze
v případě narušení jeho tlakového potrubí a hadic. Vznikly by tak pouze různě rozsáhlé
škody na majetku.
Při dopravě a během provádění těžby by mohlo dojít k náhodnému úniku nafty
z nedokonale těsnících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z netěsnících částí
motorových automobilů a strojů na nezpevněné plochy v místě těžby i na zpevněné
plochy používané přepravní trasy.
Přípravné i těžební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto mechanizmy podloženy
záchytnými plechovými vanami.
Sanační prostředky budou uskladněny v nedalekém dobývacím prostoru Selibice I.
(cca 2 km od řešeného DP). V řešeném DP nebudou skladovány žádné PHM, nebezpečné
chemikálie ani jiné závadné látky.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel
během provozu záměru bude v prostoru technického zázemí Selibice I. zřízen tzv. havarijní
bod (tento bod bude sloužit také pro samotný DP Selibice I.).
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Havarijní sklad umístěný v nedalekém dobývacím prostoru Selibice I bude obsahovat
havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné kapaliny (např. sběrnou pevnou
nádobu, sorpční rohože, utěsňovací pastu, úložné sáčky a polyethylenové pytle na použité
sorpční prostředky, plastovou fólii, rukavice, sypký sorbent vhodný pro záchyt ropných
látek, popř. piliny, smeták, lopatku, kbelík, lopatu).
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se postupuje následovně:
1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
Objekt bude také vybaven hasícími prostředky a ochrannými pomůckami pro pracovníka
(pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová ochranná obuv apod.).
S používanými přípravky, surovinami a odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, dále se
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a se zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích, v platném znění.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Dle provedeného komplexního posouzení záměru z hlediska vlivů na zdraví obyvatel a na
životní prostředí plynou pro realizaci záměru následující povinnosti a doporučení:
Půda


Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o rozšíření dobývacího prostoru vypracovat
podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur, který bude
mimo jiné obsahovat i návrh a zdůvodnění takového řešení, které je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější, projednat ho s příslušným orgánem ochrany ZPF a získat jeho souhlas
k odnětí ZPF.



Skrývkování ornice provádět postupně s těžbou a ornici deponovat odděleně od ostatní
skrývky a jiných materiálů. Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady
proti jejímu znehodnocení (zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).



Veškeré skládky zemin a materiálů včetně pohybu těžební techniky budou respektovat
ochranné pásmo 50 m od okolních PUPFL.



Správným technologickým postupem eliminovat možnost nepříznivých vlivů na stabilitu
pozemků a půdní erozi.



Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - vhodnou
manipulací se sypkými materiály, zkrápěním uloženého materiálu, skladového
a manipulačního prostoru. V pravidelných intervalech provádět kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení šíření prašnosti.

Ovzduší


S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání
závazného stanoviska ke změně umístění středního zdroje znečišťování ovzduší
v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění. Následně požádat o povolení stavby zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
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Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování
ovzduší, stanovené v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.



Vypracovat Provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění.



Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. má provozovatel středního zdroje uvedeného v bodě
3.6 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vypracovat provozní řád, jehož obsah je stanoven
vyhláškou č. 205/2009 Sb.



V případě zvýšeného množství prachu budou plochy skládky zkrápěny vodou.



Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek, je nutno
s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízení. Navržené postupy ochrany ovzduší
dokladovat v další přípravě posuzovaného záměru.



V rámci další přípravy záměru řešit další možnosti eliminace emisí tuhých znečišťujících
látek, tj. navrhnout další kompenzační opatření vedoucí k omezení prašnosti v dotčené
lokalitě, např. výsadbu izolační zeleně v okolí těžebního prostoru.



Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, zajistit řádnou očistu automobilů
opouštějících lom, provádět očistu vozovky a při zvýšené prašnosti zkrápění
komunikací.



Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezovat šíření prašnosti do okolí (suroviny
budou naváženy vlhké), vhodně manipulovat se sypkými materiály, za suchého
a větrného počasí kropit deponie surovin a manipulační plochy.



Zabezpečit náklad na automobilech odvážejících štěrkopísek proti úsypům.

Hluk


Při plném provozu záměru akreditovaným měřením ve výpočtových bodech (uvedených
v oznámení) ověřit skutečnou hlukovou situaci a tím i splnění hygienických limitů
v nejbližším chráněném prostoru v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb.,
v platném znění.



Neprovozovat zařízení v noční době.

Povrchové a podzemní vody, horninové prostředí


Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních prostředků,
jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel a eliminovat možnost
znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci používanou v lomu zpevnit, pod
každým strojem umístit záchytnou odkapovou vanu. Pokud dojde k úkapům ropných
látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, tyto okamžitě likvidovat vhodným sorbentem.
Provádět denní kontrolu technického stavu veškeré mechanizace. Technické závady
neprodleně odstraňovat.

Příroda


Všechny plochy, kde je riziko šíření invazních a synantropních druhů (zejména deponie
skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým nebo
chemickým hubením invazních druhů.



Ve vhodném prostoru u okraje lomu bude ponecháno cca 50 až 100 m neupraveného
závěrného těžebního řezu jako stanoviště pro hnízdění břehule říční. V případě
vhodných hydrogeologických podmínek návazně na tento svah vytvořit vodní prvek
(mokřad, tůňku či jezírko).



Tvorba biokoridoru k propojení LC 2 a IP 1 s jeho doplněním – rozměry cca 900 x 10 až
25 m resp. 220 x 15 m, společenstvo teplomilných doubrav, skupinová výsadba.
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V území určeném pro rozšíření DP jsou v zoologickém průzkumu navrženy tyto
doporučení:
-

Skrývku provádět v období vegetačního klidu.

-

V případě vzniku hnízdní kolonie břehulí říčních (Riparia riparia) je nutné
stěnu v jarním a letním období vyjmout z těžby a odtěžit až po vyhnízdění.

-

Vzhledem k výskytu několika druhů obojživelníků, např. čolek obecný (Triturus
vulgaris), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan skřehotavý (Rana ridinbunda)
v sousední pískovně Lišany II je zapotřebí zamezit vzniku periodických tůní či
kaluží na místech, kde je předpokládaná další činnost (pojezdy techniky,
dotěžení apod.). Toto opatření neplatí pro již neaktivní (opuštěné) části
dobývacího prostoru.

-

V rámci rekultivací po ukončení těžby je zapotřebí pamatovat na vybudování
tůní, aby byla zvýšena biodiverzita území.

Krajina


S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání
souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Sanace a rekultivace


Po ukončení hornické činnosti v DP provést sanaci a rekultivaci v souladu se
Souhrnným plánem sanace a rekultivace rozšíření DP Lišany II (Hloušek, 2009)
s následujícími požadavky:
-

Na dotčených plochách budou prováděny povrchové a terénní úpravy tak, aby
tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k biologické
rekultivaci, v návaznosti na pozemky okolní zemědělské půdy.

-

V technické rekultivaci budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové
poměry s přihlédnutím k výsledné rekultivaci na zemědělské půdy.

-

Po ukončení těžební činnosti bude na závěrečných částech těžebního
prostoru (konečné svahy lomu), neodkladně provedena sanace a technická
část rekultivace, před rozprostřením podorničí a ornice a zahájením biologické
rekultivace.

-

Respektovat územní systém ekologické stability (MSES k.ú. Lišany,
zpracovatel EPRO - RNDr. Tesařová, říjen 2006 a MSES k.ú. Staňkovice,
Selibice, Tvršice, zpracovatel EPRO - RNDr. Tesařová, prosinec 1997).
Případné kolize s prvky ÚSES řešit formou kompenzačních opatření, tzn.
provedením rekultivace.

Nakládání s odpady


S odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho
prováděcích předpisů v platném znění. Dodržovat všechny povinnosti původců odpadů
ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. To znamená
usilovat o předcházení vzniku odpadů, zajistit přednostní využití odpadů před jejich
odstraněním, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých
druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem,
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.



Každý původce odpadu, který dopraví odpad do zařízení je povinen předložit doklad
o kvalitě odpadu. Tento doklad bude kontrolován pracovnicemi expedice.
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-

-

-

-

Doklad musí obsahovat :
 Identifikační údaje původce odpadu
 Identifikační údaje dodavatele
 Kód odpadu, kategorii a popis vzniku odpadu
 Protokol o odběru vzorku odpadu (Vyhl. 383/01 Sb.)
 základní popis odpadu
 Předpokládané množství odpadu v dodávce
 Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpoklad
celkového množství dodaného do zařízení za rok
Vizuální kontrola každé dodávky odpadu
 U ukládek nad 100 t budou podmínky kvality odpadu řešeny Smlouvou
o převzetí stavebních a demoličních odpadů a nekontaminovaných zemin
zpracovanou v souladu se zákonem 185/2001 v platném znění,
 u menších dodávek od drobných stavebníků bude převzetí prováděno na
základě ústního dojednání opět v souladu s citovaným Zákonem
o odpadech,
 při fyzickém převzetí odpadu bude provedena vizuální kontrola jednak
během vážení a dále při vykládce jako takové, kde poučená osoba
manipulačního prostředku provozovatele zařízení posoudí, zda odpad
odpovídá kvalitou předloženým dokladům o odpadu,
 pokud se i přes tuto kontrolu dostane do zařízení odpad, který není v souladu
s druhy, uvedenými výše, provozovatel zařízen je povinen odpad uložit na
vhodnou skládku a následně je oprávněn vymáhat takto vzniklé náklady na
původci odpadů, takové případy budou podrobně zaznamenány v Provozním
deníku,
 pokud dojde k nepovolenému složení odpadu a jeho nepřevzetí k uložení pro
následné zpracování je provozovatel zařízen povinen nahlásit tuto
skutečnost na OŽP a Z Krajského úřadu,
Evidence přijatých odpadů – po fyzické kontrole bude proveden zápis do
Provozního deníku, který musí obsahovat :
 Datum a hodinu převzetí,
 druh, název a kategorii odpadu dle platného číselníku odpadů,
 množství převzatého odpadu podle vážního lístku,
 původce odpadu,
 místo původu odpadu,
 dopravce, SPZ, jméno řidiče a jeho podpis jako předávající osoby,
 jméno a podpis přejímající osoby.
Vydání dokladu o příjmu bude provedeno formou dodacího listu společně s vážním
lístkem
Po řízeném převzetí odpadu bude tento uložen do prostoru ukládky v souladu
s plánem technických rekultivací vytěženého prostoru DP Lišany II – rozšíření.

Ostatní


Dotčená lokalita je územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. V územním rozhodnutí nebo povolení dle
zvláštních předpisů bude realizace záměru podmíněna tím, že těžební organizace
oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.



V případě archeologického nálezu musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu
nebo nejbližšímu muzeu.



Provozovat těžbu dle povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem.
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Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
Příprava stavby a zkušební provoz záměru budou ve všech svých fázích podléhat povinnosti
kontroly příslušných úřadů, případně specialistů z týmu zpracovatele tohoto oznámení.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
podkladů při hodnocení vlivů
Modelové prognostické výpočty:
1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97
- Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998.
2. Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování
stacionárních zdrojů, verze 2003.
3. Výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk+, Verze 7.12 Profi Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“.
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho
přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě provedených
terénních průzkumů.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru
oznámení.
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Mapové podklady:
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno, 1993.
Quitt, E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV,
Brno, 1970.
Literární podklady:
Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 1996.
Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK ČR, Brno, 1987.
Hloušek, J.: Souhrnný plán sanace a rekultivace – Dobývací prostor Lišany II - rozšíření,
Chomutov, 2009.
Horčička, L.: Posouzení hydrogeologických poměrů ložiska štěrkopísků Lišany 1 v rozšíření
DP LIšany II a jeho okolí, Chomutov, 2009.
Plachý, V.: Dokumentace „Nový dobývací prostor Selibice I a následná těžba štěrkopísků“,
EMPLA AG, s.r.o., Hradec Králové, srpen 2009
Pelikánová, D.: Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (arch. č. 6/10), EMPLA AG spol.
s r.o., Hradec Králové, 2010.
Rückl, P.: Přírodovědný průzkum Rozšíření DP Lišany II, JESIS CZ, s.r.o., Česká Lípa.
Schöpp, J. a kol.: Oznámení „POPD (plán otvírky a přípravy dobývání) pro těžbu štěrkopísku
v DP (dobývacím prostoru) LIŠANY II“, Postoloprty, červen 2002.
Schöpp, J.: Návrh na rozšíření dobývacího prostoru Lišany II, Postoloprty, 2009
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Skříčková, M.: Rozptylová studie (arch. č. 6/10), EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové,
2010.
Svoboda, D.: Hluková studie (arch. č. 6/10), EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové, 2010.
2. Další podstatné informace oznamovatele
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho
přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě provedených
terénních průzkumů.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru
oznámení.
Ústní a faxové informace
Informace a podklady od paní Hany Elsnicové (PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o.),
Webové stránky:











http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html
http://cenia.geoportal.cz
http://www.chmu.cz
http://www.env.cz
http://heis.vuv.cz
http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp
http://www.lisany.cz/index.asp
http://www.mapy.cz
http://mapy.1188.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledovaná žádnými monitorovacími
stanicemi.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být absolutně
přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání. Nejistoty hodnocení
zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot experimentálně získaných (naměřených a
odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztahů a závislostí atd. Použité vztahy mezi
hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné vzhledem
k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
Nejistoty výsledků v hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztahů a závislostí
a skutečnému rozvoji dopravy v území.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledků hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postupů, na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly uvažovány nestandardní situace
a havarijní stavy.
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Přesná bilance zásob těžené suroviny a potřebných surovin a energetických zdrojů
během provozu záměru, jakož i druhů a množství odpadu bude upřesněno v dalším
stupni projektové přípravy.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.

E. Porovnání variant řešení záměru
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru
předložená oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu - vytěžení
současného dobývacího prostoru Lišany II a nepokračování v těžbě v rozšířením dobývacího
prostoru směr sever a východ.
Aktivní varianta představuje realizaci záměru – stanovení a následné otevření rozšířeného
dobývacího prostoru Lišany II.
Realizací záměru dojde ke vzniku nových zdrojů hluku i emisí. S tím souvisí zvýšení hladin
akustického tlaku A a imisní koncentrace některých škodlivin. Dle provedených výpočtů
rozptylové a hlukové studie a z hodnocení vlivů na zdraví pro obyvatele v okolí plánovaného
záměru vyplývá, že nebudou překročeny stanovené limity či přijatelnost zdravotních rizik.
Vliv záměru na dotčenou krajinu bude výrazný pouze dočasně během otevření ložiska
a v průběhu vlastního povrchového způsobu dobývání. V tuto dobu lze mluvit o jistém
snížení estetické hodnoty krajiny (zářezy, stěny, odvaly, deponie suroviny a produktů,
přítomnost strojní technologie apod.). Po provedené rekultivaci se však vzhled krajiny vrátí
téměř do původního stavu tak, jak je již dnes vidět na již existujících rekultivovaných
plochách.
Složky životního prostředí na zájmové lokalitě nebudou ovlivněny nad únosnou míru.
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F. Závěr
Oznámení na záměr „Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II“ byla zpracována dle přílohy
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Byly posouzeny očekávané vlivy během provozu záměru na složky životního prostředí
a veřejné zdraví, a to komplexně a to včetně kumulativního vyhodnocení s ostatními
dobývacími prostory v předmětném území. Výstupy z uvažovaného záměru budou zajištěny
tak, aby bylo minimalizováno negativní působení v okolí záměru. Předkládané oznámení
prokázalo, že předmětný záměr nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani
obyvatelstvo.
S ohledem na technologické a kapacitní charakteristiky oznamovaného záměru lze
konstatovat, že rozšíření dobývacího prostoru Lišany II nebude pro kvalitu životního prostředí
dotčeného území představovat žádnou významnou ekologickou zátěž a jeho budoucí provoz
lze označit jako únosné zatížení životního prostředí. Budoucí rekultivované plochy
s obnovenými částmi MSÚS budou naopak představovat značné vylepšení existujícího
stavu.
Při realizaci záměru lze očekávat pouze vlivy lokálního charakteru, které budou řešeny
technickými, prostorovými a organizačními zásahy. Toto konstatování dokládají citované
odborné studie svými výsledky a závěry a také souhrn zásad pro všechny fáze záměru
(příprava, realizace, provoz a rekultivace).
S realizací záměru dle navrženého technického řešení a umístění lze souhlasit, a to za
podmínky respektování všech navržených opatření.
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G. Všeobecné
charakteru

srozumitelné

shrnutí

netechnického

Záměrem investora je rozšíření dobývacího prostoru Lišany II. Oznamovatelem záměru je
společnost PÍSKY - J. Elsnic, spol. s r.o. Postoloprty, která v současné době provozuje
dobývací prostor u obce Lišany. Dobývací prostor u obce Lišany bude dotěžen a celá
technologie bude přestěhována do nového dobývacího prostoru Selibice I.
Dobývací prostor Lišany II a jeho rozšíření se nachází v Ústeckém kraji, na území bývalého
okresu Louny, v katastru obce Lišany u Žatce (č.k.ú. 684961) a Postoloprty (č.k.ú. 726117).
Je součástí CHLÚ Lišany, stanoveného MŽP ČR pod značkou 830/186a/97 dne 19.3. 1997.
Těžba štěrkopísku v předmětném prostoru ložiska Lišany I probíhá postupně od roku 1962
v DP Lišany a DP Lišany I. Plánovaná roční těžba štěrkopísku v předmětném DP Li II – R je
do 130 000 m3.
Obyvatelstvo
Roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, suspendovaných částic frakce PM10 z provozu
rozšířeného dobývacího prostoru Lišany II a dobývacího prostoru Selibice jsou vzhledem
k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak zvýšení zdravotních rizik
u exponovaných osob. Nejvyšší zjištěný imisní příspěvek oxidu dusičitého z provozu obou
dobývacích prostorů, ke kterému je možné teoreticky vyjádřit nárůst výskytu respiračních
obtíží o několik tisícin procent, je zanedbatelný.
Roční imisní příspěvky benzenu vyvolané provozem dobývacích prostorů Lišany II a Selibice
jsou relativně nízké – dosahují tisícin až setin µg/m3.
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě a vypočtených hladin
akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž bude při provozu záměru dosahovat takových
hladin, při kterých by se u většiny populace neměly projevit nepříznivé účinky na zdraví.
Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je třeba ověřit přímým
měřením při provozu posuzovaného záměru.
Ovzduší
Lokalita záměru patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjištění vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie.
V současné době i po vybudování nového dobývacího prostoru a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k překračování ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového
imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2008
překročen 6x, imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek
posuzovaného záměru bude však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšířením dobývacího prostoru Lišany II s tím, že realizace
a provoz záměru budou provedeny v souladu.
Hluk
Pro zjištění vlivu záměru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná
pouze záměrem (platí pro obě řešené varianty umístění těžby - část sever a východ),
nebudou na žádném modelovém bodu překročeny požadované hygienické limity pro
chráněný venkovním prostor a chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
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Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, kumulace s jinými záměry
a aktivní) budou v denní době spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z posuzovaných
zdrojů hluku a to i se započtením nejistoty modelového výpočtu ± 3,0 dB. Skutečnou
hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A po
zprovoznění záměru.
Voda
Záměr neleží v záplavovém území, nenachází se v chráněné oblasti akumulace vod
(CHOPAV) ani v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ).
Při dodržování legislativních předpisů a všech doporučených opatření se nepředpokládá
negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.
Půda
Převážná většina ploch plánovaného záboru ZPF jednotlivých dílčích etap těžby
v předmětné lokalitě DP Lišany II rozšíření, dotčených báňskou činností, bude navrácena
zpět zemědělskému půdnímu fondu. Rekultivace vodní plochou a zalesněná část pozemků
v jejím okolí je situována v prostoru s ornou půdou ZPF. Odnětí půdy ze ZPF bude proto
z malé části trvalé s ročním finančním odvodem do doby ukončení rekultivace. Celková
plocha odnětí půdy ze ZPF bude v rozsahu 38,5 ha, z toho pak připadá k trvalému odnětí
ZPF 0,5 ha. Náhradou za trvalé odnětí ZPF budou zemědělsky zrekultivovány ostatní plochy
zdevastované v minulosti vojenskou a báňskou činností v rozsahu cca jednoho hektaru.
Rekultivace a navrácení zdevastovaných ploch ZPF původnímu využití se předpokládá
průběžně za postupem těžební činnosti.
Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Naopak
součástí rekultivačních prací bude i lesnická rekultivace navržena napříč zájmovým územím
tak, aby navazovala na stávající zalesněné pozemky, resp. na zalesněná boční údolí (erozní
strže). Její druhové složení bude odpovídat požadavkům ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability krajiny – údolí řeky Ohře.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv záměru v daném území rozšíření dobývacího prostoru Lišany II způsobí vytěžení
základní suroviny – štěrkopísku.
Flóra, fauna, ekosystémy
Rozšířením těžby písku v DP Lišany II sever i východ nedojde k významnému zásahu do
života zde žijících živočichů. Těžba písku při dodržení výše uvedených doporučení lze
považovat ve vztahu k zde žijícím živočichům za únosnou.
Z botanického průzkumu vyplývá, že vegetace sledované lokality je převážně ruderální,
přítomny jsou druhy plevelné, ruderální i druhy geograficky nepůvodní a invazní. Nebyl zde
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Složení rostlinného krytu bylo kontrolováno v roce 2006
na ploše pískovny Lišany II a příliš se nelišilo od stavu zjištěného v roce 2002.
V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí oblasti
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším okolí
nevyskytují.
V místě záměru ani v jeho bližším okolí se nenachází žádný významný ani památný strom.
Krajina
Vliv záměru na dotčenou krajinu bude výrazný pouze dočasně během otevření ložiska
a v průběhu vlastního povrchového způsobu dobývání. V tuto dobu lze mluvit o jistém
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snížení estetické hodnoty krajiny (zářezy, stěny, odvaly, deponie suroviny a produktů,
přítomnost strojní technologie apod.). Po provedené rekultivaci se však vzhled krajiny vrátí
téměř do původního stavu tak, jak je již dnes vidět na již existujících rekultivovaných
plochách.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stanovení budoucího rozšíření dobývacího prostoru Lišany II nebude mít prakticky žádný vliv
na hmotný majetek na dané lokalitě nebo jejím nejbližším okolí (kromě demolice schátralého
neobydleného objektu), kromě popisovaného vlivu na zemědělské pozemky, na kterých se
ale nenacházejí žádné známé kulturní památky.
Rozšíření dobývací prostor lze v intencích zákona považovat za území s archeologickými
nálezy. O tom svědčí dosud prozkoumaná naleziště v pískovně Lišany firmy Písky – J.
Elsnic, spol. s.r.o. a výsledky letecké prospekce, dokládající pravěké osídlení v plánovaném
rozšíření prostoru severním směrem. Toto, ani žádné jiné naleziště v rozšířeném dobývacím
prostoru však není zapsáno v seznamu chráněných nalezišť. V případě archeologického
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění, umožnit záchranný archeologický výzkum.
Struktura a funkční využití území
Dle vyjádření ohledně územně plánovací dokumentace obec Lišany zastoupená starostou
obce Josefem Hořejším nemá námitek k rozšíření dobývacího prostoru Lišany II, toto
rozšíření je v souladu s Územním plánem Obce Lišany ze dne 30.9. 2009.
Lokalita pro rozšíření dobývacího prostoru Lišany II je zařazena do v současné době
zpracovaného územního plánu města Postoloprty, jako oblast surovin.

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

88

Rozšíření dobývacího prostoru Lišany II

H. Přílohy
Vyjádření příslušného stavebního úřadu (město Postoloprty) k záměru je součástí přílohy
oznámení č. 2.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je
přílohou oznámení č. 3.
Příloha č. 1:
Mapové přílohy
1.A) Návrh změny DP Lišany II, měřítko 1:10 000
1.B) Geologická situace zájmového území, měřítko 1:5 000
1.C) Plánovaný rozsah odnětí ZPF v DP Lišany II rozšíření, měřítko 1:5 000
1.D) Plánované postupy těžby v DP LIšany II rozšíření, měřítko 1:5 000
1.E) Souhrnný plán sanace a rekultivace DP Lišany II rozšíření, měřítko 1:5 000
1.F) Místní systém ekologické stability, měřítko 1:5 000
1 G) Přehledná mapa bloků zásob pro rozšíření DP Lišany II, měřítko 1:5 000
Příloha č. 2:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace

Příloha č. 3:

Stanovisko orgánu ochrany přírody
č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Příloha č. 4:

Vyjádření Ministerstva životního prostředí ohledně zařazení záměru
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

Příloha č. 5:

Výčet dotčených pozemků

Příloha č. 6:

Přírodovědný průzkum

Příloha č. 7:

Rozptylová studie

Příloha č. 8:

Hluková studie

Příloha č. 9:

Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví

Příloha č. 10:

Posouzení hydrogeologických poměrů ložiska štěrkopísků Lišany 1
v rozšíření DP Lišany II a jeho okolí

Příloha č. 11:

Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na
rozšíření dobývacího prostoru

Příloha č. 12:

Oprávnění společnosti PÍSKY - J. Elsnic, spol. s r.o. k hornické činnosti

Příloha č: 13:

Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v.v.i.
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