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Použité pojmy a zkratky
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

č.j.

číslo jednací

dB

decibel, jednotka

HPJ

hlavní půdní jednotka

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČZÚJ

identifikační číslo základní územní jednotky

KN

katastr nemovitostí

KÚ SK

Krajský úřad Středočeského kraje

MěÚ

Městský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NO2

oxid dusičitý

oblast vlivů území, ve kterém se prokazatelně projeví vlivy posuzovaného záměru
OP

ochranné pásmo

PM10, PM2,5 suspendované částice frakce PM10 a PM2,5(prašný aerosol)
SčPŠ

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

TTP

trvalé travní porosty

TZL

tuhé znečišťující látky

UAN

území archeologických nálezů

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

WHO

Světová zdravotnická organizace

ZPF

zemědělský půdní fond

6

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

OBCHODNÍ FIRMA
Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. (v textu zkráceně jako „SčPŠ“)

2.

IČ
62739026

3.

SÍDLO
Roztyly 3, 438 01 Chbany

4.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Jednatel: Ing. Miroslav Tobiáš
Bydliště: Borová 541, 331 51 Kaznějov
Telefon:+420 474 392 093
Jednatel: Blanka Schlichterová
Bydliště: Nad Paloučkem 1716, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Způsob jednání (dle Obchodního rejstříku):
Jednání jménem společnosti Jednatel jedná za společnost v plném rozsahu a bez omezení. Je-li
jednatelů více, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně, případně jednatel a
jeden prokurista. Je-li ustanoven pouze jeden jednatel, jedná za společnost sám.
K zastupování v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byl zplnomocněn
zpracovatel oznámení (viz příloha 8).

7

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název: Těžba štěrkopísku Číňov
Zařazení:
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona: kategorie I, bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin na
ploše nad 25 ha.
Záměr těžby nerostných surovin na ploše nad 25 ha podle §4 odst.(1) písm. a) podléhá
vždy posouzení vlivů na životní prostředí. Předmětem posouzení jsou všechny fáze přípravy a
provádění těžby včetně sanace a rekultivace území.
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Plocha těžby štěrkopísku
Předmětem vyhodnocení vlivů v této Dokumentaci je záměr těžby štěrkopísků a písků na
lokalitě Číňov.
lokalita

plocha

lokalita Číňov

89,9856 ha

Z báňského hlediska se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem, neboť se
nejedná o těžbu vyhrazeného nerostu, ani o těžbu nevyhrazeného nerostu na výhradním
ložisku.
Hlavními činnostmi, jejichž vliv na životní prostředí je předmětem posouzení, jsou:
skrývkové práce, těžba štěrkopísků, přeprava štěrkopísků na úpravnu, úprava štěrkopísků,
expedice štěrkopísků, sanace a rekultivace těžebny.
Roční projektovaná kapacita těžby
Projektovaná roční kapacita těžby je 500 000 t.
Průměrná roční těžba za celé období realizace záměru bude pravděpodobně nižší, než je
projektovaná roční kapacita záměru.
Poznámka: Průměrná roční těžba v letech 2010 až 2014 byla 348 167 t.
Obvyklá pracovní doba
pondělí – pátek

6:00 - 20:00 hod (platí celoročně)

sobota

7:00 - 15:00 hod (platí od 1.3. do 31.10.)
7:00 - 14:00 hod (platí od 1.11 do 28.2., tj. v zimním období)

Uvedeny jsou odhady trvání některých činností v rámci realizace záměru:




Provádění skrývkových prací: až 150 dnů/rok - 10 hod/denně.
Provádění těžebních prací a úpravy suroviny: 280 dnů/rok – 14 hod/denně.
Provádění expedice suroviny: 300 dnů/rok- 13 hod/denně.
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3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Správní obvod obce s rozšířenou působností a správní obvod obce s pověřeným obecním
úřadem: Žatec
Obec: Nové Sedlo u Žatce ID 10671 - plocha těžby, pasový dopravník
Chbany - pasový dopravník, úpravna
Katastrální území: Číňov (614912) – plocha těžby, pasový dopravník
Roztyly (650749) – pasový dopravník, úpravna
Zájmové území je zobrazeno na mapách měřítka:
1 : 25 000, list 12-111
1 : 10 000, list 12-11-02
1 : 5 000, listy Žatec 2-1,3-1
Umístění záměru je znázorněno v těchto přílohách:
 situace – širší vztahy
 situace v orthofotomapě
 situace v katastrální mapě

příloha 7_1
příloha 7_2
příloha 7_3

Vzdálenost severovýchodní hranice zamýšlené těžební lokality od nejbližšího obytného
objektu v Číňově je 250 m.
V současné době je lokalita přístupná po silnici II. třídy, vedoucí ze Žatce do Kadaně.
Z této silnice se odbočuje ve směru na Břežany buď po silnici III/22519 nebo III/22522. Na
konci obce Břežany je po levé straně opuštěný hřbitov, za kterým vede polní cesta na lokalitu.
Tato trasa však nebude v souvislosti s provozem záměru využívána. V průběhu realizace
záměru bude pro vnitropodnikovou dopravu (přejezd nakladačů a nákladních vozidel na
směnu a ze směny z Roztyl) využívána výhradně provozní komunikace podél pasového
dopravníku.
V rámci realizace záměru bude využito stávající technické a technologické zázemí těžby, tj.
úpravna štěrkopísků, expedice, administrativní a sociální zařízení na katastru Roztyly.
4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Záměr představuje pokračování využití štěrkopísků a písků v širším území, zahrnujícím
území obcí Chbany a Nové Sedlo.
Těženy jsou staré říční terasy řeky Ohře.
Těžba štěrkopísků v území byla zahájena v roce 1991. V letech 1991 až 2014 byly těženy
následující lokality:
- Soběsuky II (srpen 1991 - červen 1995),
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- Soběsuky III (červen 1995 - červenec 1997),
- Roztyly východ a západ (červenec 1997 - duben 1998), pozn.: doposud zde probíhá
rekultivace,
- Roztyly I (duben 1998 - březen 2000), pozn.: doposud je lokalita využívána pro kalová
pole,
- Břežany 1. etapa (srpen 1997 - březen 2001),
V prostoru dalších lokalit probíhá sanace území s následnou zemědělskou rekultivační
činností.
Kumulace s jinými záměry
Záměrem se v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí stavby,
činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Kumulace vlivů připadá
v úvahu v území vymezeném dosahem vlivů posuzovaného záměru (oblast vlivů).
Pravděpodobně největší potenciální prostorový dosah mohou mít vlivy na ovzduší díky
dálkovému přenosu látek znečišťujících ovzduší a vlivy spojené s dopravou. Těmito otázkami
se podrobně zabývá akustická studie a rozptylová studie. Obě hodnotí celkovou situaci
v území a význam posuzovaného záměru pro výsledný stav kvality ovzduší v území a
akustické zátěže území.
V širším okolí již těžba štěrkopísků starých říčních teras probíhá. Realizace předkládaného
záměru těžby na lokalitě Číňov bude navazovat na ukončení těžby na jiných lokalitách. Jedná
se o realizaci dříve projednaných záměrů. V období před zahájením těžby na lokalitě Číňov
budou pro těžbu využívány další lokality a to v souladu se stanoviskem Krajského úřadu
Ústeckého kraje k záměru „Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území
Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“ (kód v Informačním systému EIA ULK12). Podle
rozhodnutí o prodloužení stanoviska EIA (č.j. 1540/ZPZ/2014 z 10.4.2014) „záměr měl být
realizován v letech 2010 až 2045 ve dvou etapách, avšak ke změnám …. dochází v termínech
plánovaného zahájení jednotlivých částí záměru.“
Stanovisko ze dne 21.10.2008 (s následně prodlužovanou platností) bylo verifikováno (tj.
bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu podle zákona č. 100/2001 Sb.) Krajským
úřadem Ústeckého kraje dne 20.6.2015. Dosavadní a zamýšlený postup na lokalitách, stav
přípravy těžby, vydaná rozhodnutí pro tyto lokality (v návaznosti na stanovisko EIA z roku
2008, resp. závazné stanovisko z 20.6.2015) zpřehledňuje tabulka:
Tabulka 1: Dosavadní a zamýšlený postup těžby na lokalitách uvedených ve stanovisku EIA v roce 2008
Lokalita
(řazení dle EIA
2008)
Chudeřín I.

Chudeřín II.

Výměra (ha)

Plánované využití
plochy (od – do, rok)

20,30

2012 – 2017

23,06

2014 – 2017

Poznámka
Dotěžení křemičitého písku a v 2015 bylo
povoleno dotěžení okrajových ploch, kde
nebyly vyřešeny majetkové vztahy a území
je v katastru Chbany
z toho 4,75 ha bylo podmíněno případnou
rebonitací půd a zařazení do třídy s nižším
stupněm ochrany na základě
pedologického průzkumu (podle
stanoviska KÚ k EIA, 2008). Těžba této
plochy není v plánu.
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Lokalita
(řazení dle EIA
2008)
Vikletice

Těžba štěrkopísku Číňov

Výměra (ha)
45,44

Soběsuky IV.

28,52

Břežany I.

55,79

Břežany II.

20,16

Břežany III.

20,9

Žabokliky

18,46

Přeskaky

44,57

Plánované využití
plochy (od – do, rok)
těžba na lokalitě
nebude v nejbližších
letech realizována
v návaznosti na
dotěžení lokality
Chudeřín,
cca 2017 - 2020
od roku 2020, plocha
27 ha

těžba na lokalitě
nebude v nejbližších
letech realizována
těžba na lokalitě
nebude realizována
těžba na lokalitě
nebude v nejbližších
letech realizována
těžba na lokalitě
nebude realizována

Poznámka
důvodem odkladu nebo nerealizace těžby
jsou vlastnické vztahy k pozemkům

26,6 ha podmíněně v případě rebonitace
půd a zařazení do třídy s nižším stupněm
ochrany na základě pedologického
průzkumu podle stanoviska KÚ k EIA,
2008.
1
Zbývající část je možné dle stanoviska
pro těžbu využít, z toho cca 27 ha je
v souladu s ÚP obce Nové Sedlo.
důvodem odkladu nebo nerealizace těžby
jsou vlastnické vztahy k pozemkům
podmíněno přeložkou produktovodu
(není předpokládáno)
důvodem odkladu nebo nerealizace těžby
jsou vlastnické vztahy k pozemkům
17,70 ha I. tř. ochrany
Úplné vyloučení této plochy je
považováno za kompromisní vzhledem
k nesouhlasnému stanovisku obce Chbany
a požadavku na plošnou redukci záměru.

Celkově v rámci citovaného záměru těžby štěrkopísků bylo zamýšleno využití území o
výměře cca 278 ha. Některé lokality byly z těžebního využití vyloučeny (44,57 ha) nebo
zařazeny podmínečně (ve vztahu k ochraně půd, 31,35 ha) již stanoviskem EIA (celkem 75,92
ha).
Z předchozího přehledu je patrné, že na více lokalitách – konkrétně Vikletice, Břežany
II. a Žabokliky, přestože pro ně bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA, není v nejbližších
letech zahájení těžby možné zejména z důvodu nevyřešení vlastnických vztahů nebo
z důvodu střetu s jinými limity využití území. Pro těžbu tak prakticky, kromě ploch již
využívaných (Chudeřín I. a Chudeřín II.) aktuálně - v návaznosti na vydané stanovisko - zbývají
pouze Břežany I. (část) a Soběsuky IV.
Lokality s ukončenou těžbou
Ve schváleném rozsahu těžby lokalit Chbany a Roztyly I je nevyhrazený nerost
(štěrkopísek) vytěžen. Pouze v jižních částech předmětných lokalit jsou okrajové zbytkové

1

Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje k podmínkám závazného stanoviska č. j. 1235/ZPZ/2007
ze dne 22. 06. 2015 – územní rozsah těžby na lokalitě Břežany I.
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zásoby nerostu. V lokalitě Roztyly I jsou z ekonomického hlediska tyto zásoby netěžitelné, tzv.
nebilanční zásoby nerostu. Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem pro lokalitu
Roztyly I bylo vydáno OBÚ Most rozhodnutím pod č.j. 4382/97 dne 29.12.1997, resp.
269/2000 ze dne 01.02.2000 a 375/02 ze dne 23.01.2002. Plán likvidace lomu pro uvedenou
lokalitu schválil OBÚ Most rozhodnutím č.j. 375/04 dne 10.02.2004. Další dobývání
štěrkopísku se v předmětné lokalitě Roztyly I neplánuje. Likvidace lomu probíhá formou
ukládání jílovitých kalů z praní štěrkopísků.
V pískovně Chbany je v současné době dokončena těžba nevyhrazeného nerostu
(štěrkopísku) v rozsahu činnosti prováděné hornickým způsobem, která byla povolena OBÚ
Most rozh. č.j. 283/2009 ze dne 24.03.2009. Plán likvidace lomu pro uvedenou lokalitu schválil
OBÚ Most rozhodnutím č.j. 26018/2011/04/002 dne 20.09.2011. V předmětné lokalitě
probíhá následné zahlazení činnosti prováděné hornickým způsobem - technická a biologická
rekultivace.
Lokality aktuálně těžené
V zájmovém území SčPŠ jsou v současné době využívány tři lokality: Břežany (využívá se
zejména k doplnění vsázky do třídící linky v době probíhajícího schvalovacího řízení
výhledových lokalit a zejména Chudeřín I. a Chudeřín II.
Lokality k těžbě připravované
Využití lokality Soběsuky IV. bude navazovat na těžbu v lokalitách okolo Chudeřína.
Využití lokality Břežany I. je uvažováno v souběhu s lokalitou Číňov.
V důsledku realizace těžby na lokalitě Číňov nebude zvětšována celková aktivní
plocha těžby (tj. plocha s provedenou skrývkou a dosud nezahájenou rekultivací). Lokality
jsou po vytěžení štěrkopísku rekultivovány a těžba se přesouvá dále.
Přehled lokalit, plánovaných pro těžbu štěrkopísku, popř. do plánu těžby nezařazených,
uvádí následující obrázek.
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Obrázek 1: Těžební lokality zahrnuté do stanoviska EIA z roku 2008 a plán těžby na těchto lokalitách

Soběsuky IV,
2017 - 2020
Břežany I - část,
nesouhl.
stanovisko

Vikletice,
těžba neplánována

Břežany III,
těžba
neplánována

Břežany I, část
2020 - 2025
Břežany II,
těžba
neplánována

Přeskaky,
nesouhl. stanovisko

Chudeřín I.
2012 - 2017

Žabokliky,
těžba
neplánována

Chudeřín II.
2014 – 2017

Chudeřín I.
Chudeřín II.
Soběsuky IV.
Břežany I.
Číňov

20
17
29
27
89

Další záměry v dotčeném území
V okolí záměru byly v minulosti oznámeny další záměry, konkrétně:





Bioplynová stanice Chbany (závěr zjišťovacího řízení – nepodléhá dalšímu
posuzování – z 22.02.2010)
Změna záměru-závod Chbany, Přechod ze stávajícího zařízení porodny prasnic s
odchovnou selat na výkrm prasat (závěr zjišťovacího řízení – nepodléhá dalšímu
posuzování – z 11.02.2008)
Výkrmna Brojlerů Chbany (souhlasné stanovisko z 14.12.2006)

Zdrojem informací o jiných záměrech ve vymezeném území je Informační systém EIA
(dostupné na www.cenia.cz/eia, ke dni 28.10.2015).
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2030 2035

2029
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2027
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2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Lokalita

Plánované
využití plochy
(od – do, rok)
2012 – 2017
2014 – 2017
2017 - 2020
2020 - 2025
2020 - 2035

2016

Výměra
(ha)

2015

Tabulka 2: Harmonogram těžby na roztěžených a připravovaných lokalitách
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Citované záměry ve Chbanech se týkají střediska živočišné výroby v obci. Žádný
z uvedených záměrů nebyl realizován a dle informací od obce Chbany ani realizován nebude.
V současné době probíhá demolice staveb zemědělského areálu bez předpokládaného
dalšího využití pozemků pro výše uvedené záměry.
5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ
Odůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
 Hledisko výskytu suroviny: v dotčeném území se nacházejí zásoby štěrkopísků a písků.
 Hledisko zhodnocení dosavadních investic: těžební společnost má vybudováno
technické a administrativní zázemí (úpravna suroviny, expedice, administrativní
budovy, dílny ad.).
 Hledisko poptávky: Výše v textu je dokladováno, že předpokládané zásoby na
plochách projednaných v rámci procesu EIA v roce 2008 nemohou být využity
v předpokládaném rozsahu. Dochází k podstatné změně harmonogramu využití území
– zkrácení doby těžby - na dříve posouzených lokalitách. Využití ložiska Číňov umožní
další zajištění dodávek suroviny pro stavebnictví.
Přehled zvažovaných variant
Varianty záměru nejsou zvažovány. Hodnocení navrhovaného využití území pro těžbu
štěrkopísku je vztaženo k dosavadnímu způsobu využití území zemědělských pozemků
(nazváno varianta Nulová). Pro rozlišení jsou tyto dva scénáře využití území nazývány:
1) Varianta Projektová – představuje těžební využití a následnou převážně zemědělskou
rekultivaci.
2) Varianta Nulová – v případě nerealizace záměru budou pozemky nadále zemědělsky
využívány.
6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Popis technického a technologického řešení záměru vychází z dosavadního technického a
technologického řešení těžebních záměrů v území (popsaného např. Plánu využívání ložiska
pro lokalitu Chudeřín II.).
Připravenost
Ve vytěžené pískovně Chbany je vybudována technologická linka mokrého třídění a
expedice finálních produktů výroby stavební suroviny. Vodní hospodářství k ukládání kalů
z praní a doplňování vsázkových vod pro technologickou linku mokrého třídění je umístěno
ve vytěženém prostoru lokality Roztyly I. Vlastní těžba nevyhrazeného nerostu (štěrkopísku)
se přesune z dříve vytěžených lokalit (viz popis výše v textu) do výhledové lokality Číňov.
Pro realizaci výstavby technologické linky na zpracování štěrkopísků v Roztylech s mokrým
tříděním, bylo vydáno SÚ MěÚ v Kadani stavební povolení pod č.j. SÚ 330-299/00 dne
15.03.2000, které nabylo právní moci dne 05.04.2000. Kolaudační rozhodnutí vydal stejný SÚ
pod. č.j. SÚ 330-2563/02/RI dne 23.12.2002.
Dobývání ložiska
Dobýváno bude ložisko Číňov. Provoz těžebny a úpravny bude zajišťovat oznamovatel.
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Nasazená technologie a použitá dobývací metoda včetně následné úpravy vytěženého
nerostu bude po celou dobu životnosti pískovny Číňov shodná.
Skrývkové práce
V předstihu před vytvořením zářezu pro položení pásové dopravy a zřízení obslužných
provozních komunikací bude provedena separátní skrývka zemin (zúrodnitelné vrstvy, na
lokalitě není rozlišitelná ornice a podorničí).
V akustické a rozptylové studii je popsána a modelována situace společného nasazení
buldozeru i rypadla (akusticky i emisně nejméně příznivý stav). Současné využití buldozeru i
rypadla je sice možné, ale méně obvyklé. Běžné je buď pouze hrnutí buldozerem na valy
nebo deponie, nebo provádění skrývky (a nakládky na dumpery) pouze pasovým rypadlem.
Tento druhý postup je využíván vždy v případě provádění záchranného archeologického
průzkumu kvůli lepšímu zachování půdního profilu a snížení rizika poškození nálezů.
Průměrná uvažovaná mocnost skrývky je 0,59 m, celkový objem skrývek je cca 514 000 m3.
Veškeré skryté zúrodnitelné materiály budou použity pro rekultivační účely. Většina
skrývek bude využívána průběžně, tj. nebude deponována. Část skrývkových zemin bude
uložena na deponiích – valech po obvodu těžebny při její východní a jižní hranici (mimo
hranici na styku s významným krajinným prvkem Číňovské stráňky). Při ukládání zemin na
deponie bude respektován půdní typ. Na lokalitě jsou vyvinuty 3 půdní typy v třech
ucelených plochách. Schéma ukládání zemin na deponie je znázorněno na obrázku níže.
Výška vytvořených valů (deponie skrývek) pak bude až 4,5 metru (obvykle do 4 m), šířka
koruny cca 3 m, báze valu cca 10 m. Navážka materiálů je dumpery, které naváží ornici v linii.
První vrstvu tvoří tři řady vyklopených fůr vedle sebe, druhou vrstvu dvě a třetí (horní) vrstvu
jedna řada. Hrnutí a rovnání provádí dozer.
Při uvedených parametrech bude na 100 m dlouhém úseku valu uloženo cca 2800 - 2 900
m3 skrývkových materiálů, tj. z plochy cca 0,5 ha.
Při zahájení těžby bude pro prvotní uložení skrývkových materiálů využit pozemek č. 576
o výměře 6872 m2. Při dalším těžebním postupu na dílčích plochách 1, 2, 3, 5, 8 budou
skrývkové zeminy ukládány do valů po okraji těžebny, později přímo na rekultivované plochy
(po uvolnění dostatečného prostoru je preferováno přímé ukládání skrývek na dno
vytěženého prostoru nebo na upravené konečné svahy lokality). Deponie zemin nebudou
umisťovány při hranici s VKP, proto skrývky z dílčích ploch na styku s VKP budou ukládány
(pokud nebude je ukládat přímo na vytěžené plochy) na vnitřní deponie při vnitřních
hranicích mezi dílčími těžebními plochami.
Odstup provádění skrývek od hranice těžební lokality na styku s VKP Číňovské stráňky
bude 10 m.
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Obrázek 2: Schematické znázornění ukládání skrývek na deponie podle výskytu půdních typů v území a
těžebního postupu

Vysvětlivky: 1 – 10 – dílčí těžební plochy, orientační zákres
Skrytá a ve valech deponovaná ornice se zpětně naloží nakladačem na kolové dopravní
prostředky s odvozem na rekultivované plochy, kde se rozhrne buldozerem.
Dobývání suroviny
Vytvoření prvotního zářezu bude provedeno tzv. technologickým dopravním koridorem.
Otvírka bude provedena z pozemku č. 581/28. Umístění otvírky je znázorněno na obrázku
2.
Vlastní technologie dobývání je dána geologickou stavbou ložiska a nasazenou
mechanizací.
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Jako dobývací stroj bude použit kolový nakladač s čelní lopatou. Výška řezu nesmí
přesahovat 9/10 teoretického výškového dosahu těžebního stroje. Mocnost štěrkopískové
terasy je do 6 m. Dosahové parametry stroje tedy umožní dobývání štěrkopísků hloubkovou
jednořezovou technologií.
V technologickém procesu je zařazen mobilní vibrační třídič ROBOTRACK (přesunuje se
pomocí vlastních pásů), sloužící k vytřídění valounů nad 125 mm. Štěrkopísek se do násypky
dopravuje pomocí čelního lopatového nakladače (provádějícího těžbu). Odtud je materiál
dopraven vynášecím pasem do násypky pasového dopravníku (přeprava k následné úpravě
v technologické lince mokrého třídění).
Obrázek 3: Třídící zařízení v těžbě ROBOTRACK

Postup dobývacích prací bude členěn po územních celcích nepřesahujících 10 ha. Postup
v prostoru lokality Číňov je znázorněn na obrázku 2.
Parametry skrývkových a těžebních řezů
Při bázi těžby bude ponechána technologická vrstva o mocnosti 0,2 m štěrkopísků nebo
písků pro pojezd těžební a dopravní technologie. V místě výskytu podzemní vody bude
ponechána mocnost 0,5 m.
Svahy těžebních řezů budou mít sklon 1 : 1, následně po vytěžení nerostu budou před
rekultivací upraveny pomocnou mechanizací na sklon 1 : 3. V místech s větší mocností
těžebního řezu je prováděno podsypání paty řezu obtížně zúrodnitelnými skrývkovými
materiály (např. jíly, jílovitými hlínami).
V místě závěrných svahů v návaznosti na VKP Číňovské stráňky bude postup odlišný.
V těchto místech bude mít těžební svah sklon 1:3, tzn., že se bude jednat o rostlý terén.
Z hlediska geomechaniky vyskytujících se hornin v zájmovém území a jejich stability není
nutné realizovat opatření proti sesuvu. Hloubka lomu je v předmětné lokalitě velmi malá a
těžené štěrkopísky vysoce stabilní.
Stabilita závěrných svahů na hranici s VKP Číňovské stráňky
Odstup těžebního řezu od hranice VKP je navržen 10m. Vzniklé těleso bude stabilní a je
předpoklad, že při dodržení sklonu závěrných svahů 1:3 nedojde k ohrožení ploch
významného krajinného prvku v důsledku eroze. Sklon závěrných svahů jsou navržen na
základě zkušenosti z dosavadní těžby v širším území. Svahy při hranici kontaktu dotčených
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pozemků s hranicí VKP budou tvarovány v rostlém terénu (tzn. že nebudou vytvářeny
dosypáním).
Uvedený předpoklad stability a bezpečnosti svahu bude v rámci dalšího posuzování vlivů
doložen stabilitní výpočtovou analýzou.
Výklizy
V případě většího výskytu jílů, budou tyto využity pro podsypání paty řezu při tvorbě
závěrných svahů po obvodu těžebny (s výjimkou závěrných svahů na styku s VKP, který bude
tvořen v rostlém terénu).
Technologická doprava
Pasovou dopravou bude štěrkopísek přepravován do úpravny Roztyly.
Rychlost dopravního pasu je max. 1,6 m s-1.
Délka pasové dopravy od hranice lokality Číňov po stávající úpravnu (vč. 120/3 pozemku v
úpravně na k.ú. Roztyly, trasa viz obrázek) je 1 637 m. Jednotlivé segmenty dopravníku
budou dlouhé cca 300 metrů, po té následuje přesyp na další segment a pohon segmentu
dopravníku.
Obrázek 4: Zákres trasy pasového dopravníku

Výčet pozemků pro vedení pasové dopravy je uveden v kapitole B.I.3 Umístění záměru.
Podél pasové dopravy bude vedena provozní komunikace pro zabezpečení obsluhy
dopravníku. Tato komunikace bude využívána pro dopravu kolových strojů mezi úpravnou a
18
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pískovnou Číňov (za účelem odstavování mimo pracovní dobu). Částečně budou využity
stávající účelové komunikace (polní cesty – viz letecký snímek)
Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů
Vytěžený štěrkopísek z prostoru pískovny se bude upravovat tříděním suchou cestou v
prostoru těžby (ROBOTRACK) a mokrou cestou v úpravně Roztyly. Pro praní štěrkopísku jsou
v prostoru vytěžené lokality Roztyly I. vybudovány sedimentační jímky, ve kterých dochází k
usazování kalů (hlinitých a jílovitých příměsí štěrkopísků) vypraných z tříděné suroviny. Postup
jednotlivých druhů úpravy štěrkopísku je následující:
1. Suchou cestou.
Po vytěžení štěrkopísku v těžebním řezu odveze a vyklopí nakladač materiál do násypky
třídícího zařízení ROBOTRACK, kde se provede provozní roztřídění. Velké kameny, které
neprojdou roštem násypky třídiče, jsou ukládány na hromady.
2. Mokrou cestou.
Pasový dopravník dopraví předtříděný štěrkopísek k technologickému zařízení v úpravně,
t.j. do jeho násypky. Z této násypky bude materiál podáván podavačem s elektrickým
pohonem do čelisťového drtiče se vstupním otvorem 500 x 750 mm. Předdrcený materiál s
pískovou frakcí bude vynášen na dopravním pase 800 x 65 000 mm na hlavní třídič, který je
osazen síty s okatostí 24 mm (horní síta) a 4 mm (spodní síta). Nadsítné - frakce 24/X je
určena pro další drcení na kuželovém drtiči 36", mezisítné - frakce 4/24 se bude přepírat v
lopatkové pračce, a písek - frakce 0/4 pak se zbytkem vody bude stékat do kalového
odvodňovače a z něho dopravníkem 650 x 32 000 mm je písek ukládán na skládku ve tvaru
ledviny, která se vytváří pojezdem dopravníku. Předrcený materiál z kuželového drtiče frakce
0/32 mm bude dopravován dopravníkem 650 x 25 000 mm na dopravník 650 x 32 000 mm,
vedoucí z lopatkové pračky na malý třídič štěrkové frakce, kde se roztřídí na třísítném třídiči
štěrková frakce na normalizované velikosti 4/8, 8/16, 16/22 mm. Roztříděné kamenivo bude
dopravníkovými pasy ukládáno na skládky hotových výrobků. Vodou unášená písková frakce
0/4, jako podsítné z třídiče štěrků, se bude dopravovat do kolového odvodňovače. Znečištěná
voda z kolového odvodňovače bude následně vtékat do kalové pumpy, která bude vodu
dopravovat do hydrocyklonu, kde se oddělí jemná písková frakce 0/1 mm od vlastních kalů.
Kaly potečou potrubím samospádem do kalového pole a písek 0/1 bude vtékat na haldovací
dopravní pas.
Upravený štěrkopísek je odebírán spotřebiteli jejich vlastními dopravními prostředky.
Velké valouny jsou dále drceny a opětně tříděny. Tímto postupem je zajištěno využití
veškerého těženého nevyhrazeného nerostu.
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Obrázek 5: Panoramatický pohled na úpravnu

Přehled mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy
Mechanizace
Pro skrývkové práce je nasazen buldozer a pasové lopatové rypadlo typu Komatsu PC 360
ve spojení s automobilovou kolovou dopravou (dumper).
Komatsu PC 360 NLC

CAT D6H

Výkon motoru: 180 kW
Objem lopaty (m3): 2,9 m3

Výkon motoru: 145 kW

Dobývání nevyhrazeného nerostu (štěrkopísku) je zajišťováno čelním lopatovým
nakladačem Komatsu WA 470 ve spojení s pasovou dopravou. Tentýž nakladač zároveň slouží
k nakládce finálních vytříděných produktů v úpravně.
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Komatsu WA 470

CAT 980 G (záložní stroj)

Výkon motoru: 202 kW

Výkon motoru: 224 kW

Doprava
Viz kapitola Nároky na dopravní infrastrukturu.
Odvodnění
Lokalita je v oblasti srážkového stínu Krušných hor s průměrným úhrnem ročních srážek
500 mm.
Dno lomu je na bázi spodní hranice štěrkopísků nebo v rámci vrstvy jemnozrnných
terciérních písků (též bílé nebo kopané písky). Těžba štěrkopísků i bílých písků bude probíhat
nad hladinou podzemní vody. Odvodnění bude zajištěno ponecháním vrstvy štěrkopísků
nebo písků (dobře propustných materiálů) o mocnosti min. 20 cm při bázi lomu (v místech
přiblížení k hladině podzemní vody 0,5 m).
Sklon těžební báze bude kopírovat původní terén.
Hloubení svodových příkopů ani budování záchytné jímky proti dešťovým přívalům není
navrhováno.
V místě navrhované těžby nebyly provedeny investice do půdy (závlahová soustava,
odvodnění).
Sanace a rekultivace
Sanace a rekultivace ložiska bude prováděna průběžně. Maximální plocha roztěženosti,
zahrnující plochy s provedenými skrývkami, plochy vlastního dobývání, plochy s prováděnou
sanací, nepřesáhne 10 ha.
Sanace bude provedena do 1 roku po ukončení těžby v dílčí těžební ploše. Cílem
terénních úprav pozemků po ukončení těžby je:
1) vytvoření bezpečných závěrných svahů vytěžené pískovny a příprava terénu pro
zemědělskou rekultivaci,
2) rozprostření skrývkových zemin před předseťovou úpravou a osetím travní směsí.
Následně bude prováděna rekultivace na zemědělskou půdu. Návrh cílového stavu se
odvíjí především od současného způsobu hospodaření na dotčených pozemcích. Cílem
rekultivace je založení trvalých travních porostů a obnova sadu. Dalším typem plochy budou
enklávy písčitých ploch.
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Přehled ploch rekultivace:
- trvalé travní porosty: 76,1706 ha
- sad:

9,2890 ha (v rozsahu půdního bloku
zmenšeném o plochy závěrných svahů)

- písčité plochy:

4,526 ha

7303/26

Obrázek 6: Plochy dle cíle rekultivace

Vysvětlivky:

sad

písčité plochy

závěrný svah

ostatní plochy v rámci hranic těžby jsou trvalými travními porosty
Předložený návrh rekultivace je z pohledu oznamovatele kompromisem mezi snahou o
přírodní rekultivaci pískovny, majetkoprávními vztahy a dalším zamýšleným využitím území
(využívání trvalých travních a pastevní využití). Rozsah přírodně rekultivovaných ploch může
být, vždy s přihlédnutím k dalším aspektům využití území, upraven na základě projednání
záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Postup založení trvalých travních porostů
Postup založení trvalých travních porostů (shodný pro všechny půdní bloky):
1) Bezprostředně po rozprostření zemin (tj. v nultém roce), popř. v jarních měsících
následujícího roku, bude provedeno osetí lokality travní směsí.
2) Při 15-20 cm výšce vzcházejícího porostu provést panenskou seč s odstraněním
nadzemní biomasy porostu. Do 14 dnů po panenské seči aplikovat dalších 30 kg
čistého N/ha v LAV.
Další postup dle využití:
3) Půdní blok 7303/25 - dvousečné využívání travních porostů a odvoz biomasy.
Každoroční dávkování LAV v celkové dávce 120 kg čistého N/ha dělené do dvou dávek
(70+50). V třetím užitkovém roce aplikovat CaCO3 v dávce 1,0 t/ha.
4) Půdní blok7303/4 – pastevní využití. Možná úprava dávek aplikovaných hnojiv.
Standardně je v rámci rekultivací v širším území oznamovatelem využívána směs pastevní
- polopozdní, pro sušší podmínky:
kostřava luční (Festuca pratensis)
kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)
jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne 4n)
bojínek luční (Phleum pratense)
lipnice luční (Poa pratensis)
jetel luční 2n (Trifolium pratense)

35%
15%
30%
5%
5%
10%

Vzhledem ke skladování zemin na deponiích se mohou měnit vlastnosti zemin, zejm.
vlivem promíchávání. Po rozhrnutí zemin může být proveden chemický rozbor zemin pro
zjištění aktuálních vlastností půdy a optimalizaci návrhu rekultivace (osevních postupů,
hnojení). Je předpokládáno, že s o hledem na charakter lokality bude upraveno dávkování
hnojiv a upravena skladba travní směsi.
Založení sadu
Postup založení sadu bude popsán v plánu sanace a rekultivace. Plánováno je využití
třešně domácí. Bude se jednat o sad extenzivní. Využity budou vysokokmenné formy. Počet
dřevin bude stanoven tak, aby se vizuální uplatnění v krajině blížilo výchozímu stavu.
Písčité plochy
Další odlišnou plochou mají být plochy s písčitým substrátem. V praxi to znamená
ponechání některých ploch po těžbě obnažených. Důvodem je zvýšení pestrosti biotopů po
rekultivaci. Přitom se vychází z předpokladu osídlení specifickou faunou a flórou a související
zvýšení biodiverzity území. Morfologie terénu v rámci obnažených ploch bude upravena.
Předpokládán je morfologicky pestřejší terén s vytvořením různorodých mikrostanovištních
podmínek.
V rámci ploch písčitých je navrženo vybudování mokřadního biotopu o ploše 450 m2.
Hloubka bude proměnlivá, v nejhlubší části cca 0,8 m, s významným zastoupením litorálu.
Další písčité plochy mohou být vymezeny v návaznosti na VKP Číňovské stráňky na
závěrných svazích dle výsledků projednávání záměru v procesu EIA.
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Předpokládá se, že tyto plochy budou ve smyslu §11a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu sloužit k zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona
o ochraně přírody a krajiny, a že zde může vzniknout registrovaný významný krajinný prvek.
Obnova půdy po pasovém dopravníku
Pozemky, na kterých bude umístěn pasový dopravník, budou dočasně odejmuty ze
zemědělského půdního fondu. Půda na těchto pozemcích nebude přemisťována. Půda bude
utužená pojezdem mechanizace po souběžné přístupové komunikaci. V rámci sanace a
rekultivace bude provedeno základní zpracování půdy a předseťová příprava pro obnovu
půdní struktury.
Úpravy vodního režimu, meliorační opatření v rámci sanací a rekultivací
V místě navrhované těžby nebyly provedeny investice do půdy (závlahová soustava,
odvodnění). Těžba štěrkopísků i bílých písků bude probíhat nad hladinou podzemní vody.
Návrh na úpravy vodního režimu a meliorační opatření je vypracován na základě paralely
s lokalitou Chudeřín II, pro niž bylo v roce 2012 zpracováno Hydropedologické posouzení
rekultivace pískovny (Koroš & a kol., 2012).
Ložisko je tvořeno štěrkopísky a písky s dobrou průlinovou propustností. V současné době
se na lokalitě nevyskytují trvale ani krátkodobě zamokřená místa.
Projektovaný těžební a rekultivační postup respektuje tyto podmínky:
-

při terénních úpravách nesmí být zeminy nadměrně zhutněny,
zeminy (skrývky) nesmí být výrazně zajílovány.
při bázi těžby bude ponechána 20 cm mocná drenážní vrstva štěrkopísků nebo písků,
v místě přiblížení k hladině podzemní vody bude tato vrstva 50 cm,
při těžbě nesmí vzniknout lokální deprese, kde by došlo k zadržování vody.

Koroš a kol. (2012) cituje podmínky pro zakládání travních porostů z normy ČSN 75 4200
Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním: „pro hlinitou půdu
je optimální hladina podzemní vody (HPV) v hloubce 0,70-0,85 m (tabulka A.5 normy –
„Optimální hloubky hladiny podzemní vody“), nejmenší přípustná hloubka hladiny podzemní
vody 0,25-0,40 m (tabulka A.4 normy) a stupeň intenzity odvodnění – kategorie IV - nízký,
dobu odvodnění 10 dnů a zabezpečenost odvodnění – menší jak 2 roky (tabulka A2 normy).
Trvalé travní porosty jsou schopny snést krátkodobé 10 denní zamokření.“ Výše uvedený
návrh odvodnění uvedené podmínky splňuje. Na drenážní vrstvu štěrkopísků bude ještě
rozprostřena v průměru vrstva 0,59 m zemin.
7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení je předpokládáno v roce 2020.
Zásoby štěrkopísků by byly při projektové kapacitě těženy 13 let. K tomu přistupuje těžba
a prodej bílých písků. Využití bílých písků by prodloužilo dobu těžby. Odhadované zásoby
odpovídají přibližně 2leté těžbě. Celková doba exploatace ložiska je předběžně odhadována
na období 15 let, což odpovídá ukončení v roce 2035. Tento údaj platí pro dosažení
projektované kapacity. Při nižším odbytu výrobků se dobu využití ložiska přiměřeně
prodlouží.
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8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Ústecký kraj

Obce:

Nové Sedlo u Žatce
Chbany

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ,
KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT.
Navazujícím řízením je podle §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. „takové řízení, ve kterém
se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpis, které povoluje umístění nebo provedení
záměru posuzovaného podle tohoto zákona“.
Rozhodnutí
rozhodnutí o využití území pro
těžbu štěrkopísku s následnou
rekultivací na zemědělskou
půdu
povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem
rozhodnutí o využití území pro
umístění pasového dopravníku

výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů
živočichů

Zákonná úprava
zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)

Příslušný správní úřad
Městský úřad Žatec, stavební
úřad

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě (horní zákon)
zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)

Obvodní báňský úřad pro území
kraje Ústeckého

zákon 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Městský úřad Žatec, stavební
úřad
Městský úřad Kadaň, stavební
úřad
Ministerstvo životního prostředí
(pro druhy kriticky a silně
ohrožené)
Krajský úřad Ústeckého kraje
(pro druhy ohrožené)

Samostatnými rozhodnutími nejsou závazná stanoviska2, např.:
-

souhlas orgánu ochrany půdy s (dočasným, trvalým) odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu,
souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,
souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do registrovaného krajinného prvku nebo
k ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Závazné stanovisko je podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, úkon učiněný správním
orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (tj. v určité věci
se jím nezakládají, nemění nebo neruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby ani se
neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá) a jehož obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
2
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II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. PŮDA
Přehled pozemků dotčených záměrem uvádí následující tabulka.
Tabulka 3: Dotčené pozemky těžbou štěrkopísku
Výměra
dotčené
Pozemky
části
Poznámka
Druh pozemku
KN
pozemku
(m2)
pozemky severně od cesty (procházející ve směru Z – V dotčenou plochou)
Výměra
celého
pozemku
2
[m ]

ostatní plocha
(dobývací prostor)
trvalý travní porost
(ttp)
ttp

BPEJ celého
pozemku/výměra
2
BPEJ (m )

245

3486

3486

257/1

114456

114456

257/12

7118

3200

3918 m v OP
plynovodu

257/13

25479

24454

10235 m v OP
plynovodu

257/4

42645

42645

ttp

257/10

18458

18458

ttp

257/11
257/9

384
28248

384
28248

ttp
ttp

257/8

11049

11049

ttp

257/7

10047

10047

ttp

12112/1913
12313/9
12213/8125

257/6

11502

11502

ttp

257/5

27880

27880

ttp

264

2625

2625

ostatní plocha
(neplodná půda)

12112/1269
12213/10233
12112/1178
12213/26702
-

682

5906
délka 1285
m, průměrná
šíře 4,6 m

4273

2

2

ttp

12213/114456
12112/1749
12212/4649
12113/720
12112/22693
12212/2786
12213/10138
12112/32364
12212/143
12112/10326
12213/8132
12112/384
12112/11599
12312/32
12213/16617
12112/3016
12213/7976
12313/57

cesta
100 m na
Z+255 m na
V mimo těžbu,
tj.
355x4,6=1633
2
m mimo

ostatní plocha
(využití ostatní
komunikace)

-
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Výměra
dotčené
BPEJ celého
Pozemky
části
Poznámka
Druh pozemku
pozemku/výměra
KN
2
pozemku
BPEJ (m )
(m2)
pozemky jižně od cesty (procházející ve směru Z – V dotčenou plochou )
565/2
663
663
ostatní plocha
(manipulační plocha)
565/1
167960
167960
ttp
12213/249
12113/7051
12112/108
12313/160552
Výměra
celého
pozemku
2
[m ]

565/4

160

160

565/5

3427

3427

565/3

3464

3464

581/16

13921

13921

581/17

14316

14316

581/18

71785

71400

565/6

6316

6316

565/7

2984

2984

565/8

7794

7794

565/9

187

187

581/1

43231

32381

581/2
581/15

17789
28453

581/14

25278

17789
2
12903 15550 m v OP
plynovodu
2
8420 16858 m v OP
plynovodu

581/7

53413

581/8
581/19
581/20
581/28
581/27

1479
3249
7905
46592
21591

1479
3249
7905
46592
21591

581/9

12984

12984

2

385 m v OP
plynovodu

2

10850 m v OP
plynovodu

2

9850 43563 m v OP
plynovodu

ostatní plocha
(manipulační plocha)
ostatní plocha
(manipulační plocha)
ostatní plocha
(manipulační plocha)
orná půda
12113/7925
12112/5996
orná půda
12113/11059
12112/3257
orná půda
12113/67304
12112/4480
12212/1
ostatní plocha
(manipulační plocha)
ostatní plocha
(manipulační plocha)
ostatní plocha
(manipulační plocha)
ostatní plocha
(manipulační plocha)
orná půda
12113/41126
12212//2105
TTP
12113/17789
orná půda
12113/25037
12212/3416
orná půda
12113/21735
12153/76
12212/3467
orná půda
12113/45343
12153/60
12212/8010
ttp
12113/1479
ttp
12113/3249
ttp
12113/7905
ttp
12113/46592
ttp
12313/1438
12113/20153
ttp
12313/5428
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Výměra
celého
pozemku
2
[m ]

Výměra
dotčené
části
pozemku
(m2)

Poznámka

Druh pozemku

581/26

83131

83131

ttp

576

6872

6872

581/25

7395

7395

ostatní plocha
(dobývací prostor)
ttp

581/24

5575

5575

ttp

581/23

6136

6136

ttp

581/22

12308

12308

ttp

581/21
581/34

665
1156

665
1156

ttp
ttp

581/30
581/29

358
1737

358
1737

ttp
ttp

581/33
581/31
581/32
581/35
589/17
589/16
589/15
589/7
589/6
589/1
589/5
celkem

74
102
142
468
25
294
1354
315
390
617
330

74
102
142
468
25
294
1354
315
390
617
300
899856

ttp
ttp
ttp
ttp
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)
ostatní (jiná plocha)

BPEJ celého
pozemku/výměra
2
BPEJ (m )
12113/7556
12113/36622
12313/45519
12112/990
12113/3722
12313/3673
12313/2658
12113/2917
12313/2695
12113/3441
12313/2476
12113/9832
12113/665
12113/333
123313/823
12113/358
12313/389
12113/1348
12313/74
12313/102
12313/142
12313/468
-

Celková výměra dotčených částí pozemků činí 89,9856 ha.
Dotčené pozemky dle druhu:
-

trvalý travní porost 691119 m2
orná půda
163191 m2
zemědělská půda celkem 854310 m2
ostatní
45546 m2 , z toho využití jako:
o manipulační plocha 24995 m2
o dobývací prostor
10358 m2
o ostatní komunikace 4273 m2 (jedná se o dělící polní cestu)
o neplodná půda
2625 m2
o jiná plocha
3295 m2
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Dotčené pozemky jsou na základě kódu BPEJ zařazeny do V. třídy ochrany zemědělské
půdy. Pozemky zemědělského půdního fondu budou odejímány dočasně a to vždy po dílčích
plochách do 10 ha. Trvale budou odejmuty pozemky, na kterých mají vniknout písčité plochy:
Tabulka 4: Pozemky pro písčité plochy
Parcelní číslo
pozemku

Druh pozemku

581/26, část

TTP

581/15, část
581/14, část

orná půda
orná půda

Kód BPEJ - údaje
dle KN
12113
12313
12313
12313

Výměra
odnímaného
pozemku v m2
(skut. zábor) na
BPEJ
29421
1000
3166
1315

Obrázek 7: Druhy pozemků a hranice účinných půdních bloků

p. blok 7303/26
kultura: tráva na orné

p. blok 7303/25
kultura: travní porost
klasifikace: stálá pastvina

p. blok 7303/4
kultura: travní porost
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Vysvětlivky: hnědá šrafa – orná půda, oranžová šrafa – pozemky ostatní, šedě – pozemek ostatní –
komunikace (polní cesta), další plochy v rámci hranic těžby jsou druhem TTP, zelená čára – vymezení
půdních bloků dle LPIS, čísla označují půdní bloky
Tabulka 5: Výčet pozemků dotčených umístěním pasového dopravníku
Pozemky
KN

K.ú.

Druh pozemku

Způsob využití

Výměra

589/9
642/7
642/13

Číňov
Číňov
Číňov

ostat.pl.
orná půda
orná půda

jiná plocha

14 244
4 602
68 281

624

Číňov

vodní pl.

koryto vodního
toku

27 324

640

Číňov

travní p.

22 088

orná půda
orná půda
ostat.pl.
orná půda

88169
15 759
6 325
121964

53/22
53/1
33/2
53/17

Roztyly
Roztyly
Roztyly
Roztyly

53/16
53/15
53/14

Roztyly orná půda
Roztyly orná půda
Roztyly orná půda

24 520
29 824
63 334

53/13
53/4

Roztyly orná půda
Roztyly orná půda

25130
1039

16
161/1

Roztyly ostat.pl.
Roztyly ostat.pl.

15/1
120/1

Roztyly ostat.pl.
Roztyly orná půda

neplodná půda

neplodná půda
ostatní
komunikace
neplodná půda

120/3
Roztyly orná půda
(úpravna)
(dočasně
odejmuto ze
ZPF)

1357
247
441
121185
112 242

Délka úseku
BPEJ
dopravníku na
na pozemku
pozemku
19 m 15 m 16000
70 m 16000
16200
12212
82 m 13 m 16200
12212
255 m 10100
4 m 10100
11 m 12 m + 4 m + 10100
170 m 12212
146 m 10100
102 m 10100
173 m 12212
10100
87 m 12212
21 m 10501
12212
48 m 4m 6m 237 m 10501
12212
158 m 10501
12212

Dočasným odnětím pro uložení pasového dopravníku budou dotčeny především půdy I. a
II. třídy ochrany:
BPEJ

třída
ochrany ZPF

genetický půdní představitel

16000

I. třída

černice modální (Cm), černice modální karbonátová
(CCmc), černice arenická (CCr), černice fluvická (CCf)

16200

II. třída

černice glejová (CCq), černice glejová karbonátová (CCqc)
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12212

IV. třída

kambizem modální (KAm), kambizem psefitická (KAy), fluvizem
modální (FLm), regozem modální (RGm), regozem dystrická
(RGd), regozem psefitická (RGy)

10100

I. třída

černozem modální (CEm), černozem modální karbonátová
(CEmc), černozem luvická (CEl)

10501

II. třída

černozem modální (CEm), černozem modální karbonátová
(CEmc), černozem luvická (CEl), fluvizem modální (FLm), fluvizem
modální karbonátová (FLmc)

Šíře koridoru pro pasový dopravník vč. provozní komunikace je 4,7 m, z toho šířka
dopravníku je 1,20 m, souběžná provozní komunikace bude široká 3,50 m. Dočasný zábor pro
umístění dopravníku a komunikace činí 6 895 m2.
Bilance zemin
Mocnosti skrývek se pohybují v rozmezí cca 0,2 až 2 m. V prostoru elevace Číňovského
vrchu kolem vrtů Čv 9 a Čv 10 dosáhne mocnost skrývek 1,2-2,4 m (velká mocnost skrývek
byla dokumentována zejména ve vrtu Čv 10 (2,4 m), ve vrtu Čv 9 dosáhla 1,2 m. (Koroš 2015).
Průměrná mocnost skrývek činí 0,59 m. Celkové množství skrývek z dotčených pozemků je
514 419 m3.
2. VODA
Pitná voda
Pitná voda bude využívána pro hygienické potřeby v administrativní budově v Roztylech.
Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod.
Projektovaná spotřeba podle počtu zaměstnanců a typu provozu je následující (směrná
čísla roční spotřeby vody stanoví přílohou 12 vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001
Sb.):
-

počet zaměstnanců:
o 10 dělnické profese
o 4 technicko-hospodářští pracovníci

26 m3/1pracovník/1směna
14 m3/1pracovník/1směna

Roční měrná spotřeba činí 316 m3, přičemž skutečná roční spotřeba vody z vodovodu za
poslední 3 roky činí průměrně 206 m3/ročně.
Voda užitková
Voda se využívá v technologii úpravy štěrkopísku. Při třídění štěrkopísků je technologická
voda využívána při mokré úpravě. Mokrá cesta je vedena dopravními pásy od čelisťového
drtiče přes hlavní třídič, kuželový drtič a vodní lopatovou pračku do kolového odvodňovače a
na depa tříděného materiálu. Použitá propírací voda jde do sedimentačních nádrží a po
usazení kalů je opět vrácena do procesu.
Voda pro doplňování ztrát v okruhu mokré úpravny je odebírána z vodního toku Ohře v
říčním km 102,5. Povolení k odběru povrchové vody z vodního toku vydal Městský úřad
Kadaň rozhodnutím č.j. ŽP-5218/07/vod/Ki ze dne 13.12.2007 (dle rozhodnutí platné „do
roku 2018“):
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místo odběru: HGR 612, kraj Ústecký, obec Chbany, katastrální území Soběsuky nad
Ohří, na pozemku parc.č. 80/1, vodní tok Ohře, č.h.p. 1-13-02-121, ř.km 102,220,
umístění jevu vůči břehu (č. 09) pravý břeh
rozsah:
o Průměrný povolený odběr
7,93 l/s
o Maximální povolený odběr
18 l/s
o Maximální měsíční povolený odběr 25 tis. m3(měsíc
o Roční povolený odběr
250 tis. m3/rok
o Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 10

Způsob měření množství vody (č. 40) je podle výkonu čerpadla 1100 l/min.
Pozn.: V roce 2014 bylo čerpáno 88,873.20 m3 vody.
Odběr bude realizován prostřednictvím stávajícího odběrného zařízení - čerpadla se sací
hadicí.
Odebíraná voda není upravována a její kvalita není sledována, neboť to z hlediska nároků
na kvalitu vody pro technologii není potřebné. Odběr vody a vodní cyklus v mokré úpravně je
možno provozovat celoročně, v zimě až do teploty – 50oC.
Voda požární
Pro případ vzniku požáru, který by mohl nastat pouze v důsledku poruchy elektrického
zařízení, jsou v areálu závodu umístěny hasicí přístroje. Žádné zvláštní zásoby požární vody
nejsou vyžadovány. V případě nutnosti by bylo možné využít vodu ze sedimentačních nádrží.
Využití vody v těžebním prostoru
Těžba bude prováděna nad hladinou podzemní vody. V prostoru těžebny Číňov nebude
voda pro potřeby záměru, s výjimkou pitné vody balené pro obsluhu mechanizace, využívána.
Využití vody v rámci rekultivace
Po ukončení těžby a provozu úpravny bude provedena rekultivace lokality. Voda bude
využívána pro zálivky vysazených dřevin v rámci pěstební péče. Využita bude užitková voda
z Ohře, která je odebírána pro potřeby úpravny.
3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Surovinové zdroje
Následující popis je převzat ze zprávy doplňujícího geologického průzkumu (Kučerová,
2014).
Dosavadní prozkoumanost ložiska
Prozkoumáním říčních teras řeky Ohře, zjištěním rozsahu a kvalitou suroviny se zabýval
rozsáhlý vyhledávací průzkum, ukončen závěrečnou zprávou v roce 1969 pod označením akce
„Ohře-štěrkopísky č.ú. 512 0325 070“.
V roce 1980 byl proveden průzkum firmou Geoindustria na využitelnost suroviny
štěrkopísku. Bylo provedeno velké množství vrtů a vytvořena závěrečná zpráva. (Míka, 1980).
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Charakteristika ložiska a území
Geografie ložiska
Povrch terénu je rovinatý, mírně zvlněný. Kvartérní uloženiny a miocenní sedimenty
formovala do dnešních tvarů zpětnou erozí řeka Ohře. Štěrkopísky zkoumaného ložiska jsou
uchovány v okrouhlém denudačním zbytku. Okrajové partie ložiska se vyznačují poměrně
příkrými svahy. Koryto řeky Ohře je hluboko zaříznuto do miocenních sedimentů, Ohře
protéká v SZ směru cca 560 m od hranice těžebny, v S směru ve vzdálenosti cca 600 m.
Geologie ložiska
Štěrkopísky říčních teras řeky Ohře jsou uloženy do několika terasovitých stupňů.
V nadloží teras a jejich bezprostředním okolí bývají uloženy svahové a sprašové hlíny. Širší
lemování štěrkopískových teras utvářejí sedimentární horniny miocénu. Štěrkopísky na
zkoumaném ložisku jsou uchovány v terase O1 řeky Ohře. Říční terasové stupně jsou složeny
z nevytříděných horninových typů při jejich složité geologické stavbě a jejich plošném
rozšíření pro území žatecké oblasti.
Ložisko štěrkopísku je vyvinuto v severozápadní části pětipesko-žatecké oblasti. Podložní
sedimenty terasy jsou tvořeny střídajícími se vrstvami jílu a písku žatecké facie. Lokálně se
vyskytují v jílovito-písčitém souvrství tenké, málo mocné uhelné vrstvičky. Hlubší podloží
terciérních miocenních sedimentů tvoří zřejmě nejzápadnější okrajové výběžky svrchní křídy,
dosahující k tektonické linii střezovského sedla, případně nasedají sedimenty miocénu na
metamorfované horniny oháreckého krystalinika.
Přímé podloží ložiska štěrkopísku tvoří jílovito-písčité vrstvy žatecké facie, světle šedých
odstínu. Vrstvy jílů a písků se v řadě sedimentárních cyklu navzájem prostupují v přechodech
jíl-písčitý jíl- jílovitý písek-písek. Vrstvy jílů a písků jsou šedavých odstínů.
Charakteristika ložiskové suroviny - štěrkopísku
V zájmovém území je surovina velmi hrubého charakteru, ve větším množství se vyskytují
valouny o průměru 30-40 cm. Zrnitostní skladba je hrubšího charakteru, poměr štěrku ku
písku je 70:30%. Hlavní procento štěrkové frakce tvoří podíl nad 32 mm, který z celkového
štěrkového podílu činí 25-45%. Valouny nadsítného podílu dosahují velikosti až 30 cm.
Obsah odplavitelných částic se pohybuje v rozmezí 2,3-2,8%. Humusovitost ve svrchních
metrážích je zhoršené kvality, stupně C-D. Směrem k bázi ložiska přechází na stupně B a A.
(Míka 1980).
Provedené práce doplňujícího průzkumu
Sondy byly provedeny za pomocí bagru CAT 325 s prodlouženým ramenem a širokou lžicí
dne 11. 2. 2014. Sondy byly vykopány do maximální hloubky 6,0 m.
Tabulka 6: Parametry provedených vrtů doplňujícího průzkumu

1

Název sondy

Souřadnice
N 50° 21,188, E 013° 26,528

Nadmořská výška
243 m.n.m.

Hloubka vrtu
5,8 m

2

N 50° 21,216, E 013° 26,595

246 m.n.m.

5,5 m

3 v remízku

N 50° 21,216, E 013° 26,659

242 m.n.m.

5,7 m

4 u černé pískovny

N 50° 21,153, E 013° 26,666

241 m.n.m.

5,5 m

5

N 50° 21,117, E 013° 26,746

237 m.n.m

5,5 m
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6

Souřadnice
N 50° 21,092, E 013° 26,932

Nadmořská výška
234 m.n.m.

Hloubka vrtu
6,0 m

7 Ořechovka

N 50° 21,505, E 013° 26,436

250 m.n.m.

6,0 m

Zásoby štěrkopísku v lokalitě Číňov
Základem výpočtu průměrných mocností jak skrývky, tak štěrkopísku byla průzkumná díla.
Do výpočtu mocností skrývek a štěrkopísků vstupovaly hodnoty jak v současné době
realizovaných sond, tak děl z minulých let.
Plocha:

899 856 m2

Skrývka:

514 419 m3 (průměrná mocnost 0,59 m)

Štěrkopísek:

3 400 674 m3, tj. 6 359 260 t (průměrná mocnost cca 3,78 m)
Měrná hmotnost těžené suroviny: 1,87 t/m3 (dle hodnot zjištěných na
dříve těžených lokalitách)

Báze štěrkopísků upadá směrem k JV. Báze štěrkopísků je graficky znázorněna v
přílohách Hydrogeologické posouzení (příloha 3 oznámení).
Charakteristika „bílých písků“
Na ložisku budou dobývány i „bílé písky“, jejichž báze není zdokumentována. Důvodem je
skutečnost, že vrty provedených průzkumů nejsou dovrtány, resp. průzkumy byly zaměřeny
na výskyt štěrkopísků. Hladina podzemní vody nebyla v žádné sondě zastižena. Využitelnost
bílých písků je omezena výskytem hladiny podzemní vody, do níž nebude zasahováno. Báze
těžby bude stanovena s cílem zamezení vzniku zamokřených míst po těžbě.
Předpokládané těžitelné zásoby bílých písků nad hladinou podzemní vody jsou
odhadovány ve výši 600 000 m3, tj. cca 1 130 tis. tun.
Energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie je využita pro pohon úpravárenské linky, pasového dopravníku. Dále je
nezbytný odběr pro osvětlení úpravny a administrativní zázemí.
Elektrické přívodní napojení je provedeno odbočkou u obce Roztyly ze stávajícího vedení
linky 22 kV do obcí Roztyly a Chudeřín, situované v těsném sousedství severní hranice
pískovny Chbany. Vlastní přípojka je volným vedením k trafostanici PTR 2 B REFLEX 2 x 400
kVA, dále pak je kabelové vedení do rozvodny třídící linky.
Spotřeby elektrické energie za posledních 5 let uvádí tabulka.
Tabulka 7: Spotřeby elektrické energie

rok

spotřeba
celkem
(kWh)

spotřeba
úpravna
(kWh)

spotřeba
v těžbě
(kWh)

roční
těžba (t)

průměrná
spotřeba
kWh/1 t

průměrná
spotřeba
kWh/1 t
úpravna

průměrná
spotřeba
kWh/1 t
těžba

2010

940 497

713 597

226 900

302 946

3.10

2.36

0.75

2011

1 126 064

865 764

260 300

359 900

3.13

2.41

0.72

2012

986 194

679 211

306 983

364 425

2.71

1.86

0.84

2013

1 085 674

667 355

418 319

360 701

3.01

1.85

1.16
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2014
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spotřeba
úpravna
(kWh)

spotřeba
v těžbě
(kWh)

719 567

průměr

425 023

roční
těžba (t)

průměrná
spotřeba
kWh/1 t

průměrná
spotřeba
kWh/1 t
úpravna

průměrná
spotřeba
kWh/1 t
těžba

352 864

3.24

2.04

1.20

348 167

3.04

2.10

0.94

Projektované těžební kapacitě odpovídá roční spotřeba 1 519 027 kWh.
Těžební lokalita, resp. pohony pasového dopravníku, bude zásobena elektrickou energií
ze stávající trafostanice (příhradová typová pozinkovaná konstrukce do 400 kVA) situované u
kalových polí u Roztyl. Ta je napojena na elektrické vedení 22 kV.
Nafta
Spotřeby nafty pro pohon použité mechanizace uvádí tabulka.

Stroj

Činnost

nakladač lopatový – Komatsu WA 470
nakladač lopatový – Komatsu WA 470
třídič (mobilní) (ROBOTRAC)
pásové rypadlo - Komatsu PC 360 NLC
Buldozer CAT D6H
kolová doprava – dumper Volvo A 25 I
kolová doprava – dumper Volvo A 25 II
OK 1 třídič - Amann
OK 2 třídič - Svedala
kuželový drtič - Přerovské strojírny
čelisťový drtič - Svedala
hydrocyklon - Kreps 20

Těžba
Expedice
Těžba
Skrývka
Skrývka
Skrývka
Skrývka
Výroba
Výroba
Výroba
Výroba
Výroba

Motohodin
(Mth/rok)
2000
2400
2000
1900
1100
1800
1800
210
2100
2100
2100
2100

Nafta
(l/Mth)

Roční
spotřeba (l)
19
19
6
23
21
9
9

38000
45600
12000
43700
23100
16200
16200

elektrika
elektrika
elektrika
elektrika
elektrika

Maziva
Celková roční spotřeba motorových i převodových olejů a mazacích tuků činí přibližně 1
600 I.
Oleje a mazací tuky budou kontrolovány v rámci servisních prohlídek a doplňovány dle
potřeby. Veškeré manipulace s těmito látkami budou prováděny na zajištěném místě,
stanoveném havarijním plánem. U mobilních strojů budou prováděny tyto práce v areále v
Roztylech. Při výměně a doplňování těchto hmot u stacionárních strojů na místě budou
použity ochranné prostředky proti možným náhodným úkapům. Údržbu může provádět jen
osoba k tomu proškolená a určena provozovatelem pro tuto činnost.
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Doprava - prostředky
Kolová doprava bude využita v rámci lokality k přepravě skrývek v těžebním prostoru.
Využity budou nákladní automobily, např. VOLVO A 25 L n. IL.
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VOLVO A 25 I.

Výrobce – typ
Volvo A 25 C
Výkon motoru
190 kW
Objem nákladu (navršený) 13,5 m3
Kapacita nákladu
22,5 t
Max. celková hmotnost
17 770 kg

Místo nakládání hmot v ploše těžby je stanoveno směnovým technikem. Nakládání hmot
v okruhu pracoviště rýpadla organizuje řidič rýpadla. Další pravidla pro dopravu stanovuje
dopravní řád provozovny.
Přeprava strojů z areálu v Roztylech do pískovny a zpět za účelem odstavování vozidel a
obsluhy pískovny bude vedena výhradně po provozní komunikace podél pasového
dopravníku, tzn. mimo veřejné komunikace.
Pasová doprava – slouží k přepravě vytěženého nerostu (štěrkopísku, písku) z těžebny do
prostoru technologické linky třídění. Jednotlivé segmenty dopravníku budou dlouhé cca 300
metrů, po té následuje přesyp na další segment a pohon segmentu dopravníku.
Expedice
Štěrkopísky a písky jsou expedovány nákladními automobily odběratelů po veřejných
komunikacích.
Pravidla pro dopravu (jednosměrnost či obousměrnost provozních cest, místa nakládek
frakcí v úpravně ad.) stanovuje dopravní řád provozovny.
Do úpravny je vybudována účelová komunikace ze silnice Kadaň - Žatec resp. Chbany Soběsuky. Při vjezdu do úpravny jsou vedle účelové komunikace umístěny objekty správního
a sociálního zařízení (u nákladní váhy).
Nejčastějším typem nákladního vozidla je tahač s návěsem (cca 75%).
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Obrázek 8: Rozdělení dopravy do jednotlivých přepravních směrů podle odběrů zákazníky

III/22512

III/2253

úsek 4-2530

úsek 4-2528

Intenzity dopravy
Dopravní průzkum a stávající intenzity dopravy na dotčených komunikacích v okolí záměru
V termínu od 15. do 20.6.2015 byl proveden dopravně inženýrský průzkum. Byly zjištěny
intenzity dopravy za 24 hodin ve dnech 16.6., 17.6. a 18.6.2015 (út., st., čt.). Tyto hodnoty byly
dle TP 189 (II. vydání) přepočteny a z těchto třech hodnot byla vypočtena průměrná celoroční
hodnota RPDI. Podíl denní a noční dopravy byl stanoven z průměru 3 měřicích dnů.
Místa dopravního průzkumu:
1. Přepravní trasa „sever“, směr Chomutov – silnice III/22512. Místo průzkumu – jižní okraj
hráze Nechranické přehrady na komunikaci III/22512.
2. Přepravní trasa „jih“, směr Chomutov – silnice III/2253. Místo průzkumu – severní okraj
obce Chbany na komunikaci III/2253.
Znázornění míst sčítání viz hluková studie.
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Tabulka 8: Intenzity dopravy v roce 2015 zjištěné dopravním průzkumem

Současné intenzity dopravy
Směr
Chomutov
silnice
III/22512

den
noc
celkem
den
Chbany
noc
silnice III/2253
celkem
z toho dále:
Žatec II/225
Kadaň II/225

OA
1504
113
1617
587
44
632

NA+NS
332
15
347
197
9
206

z toho pískovna (počet jízd)

OA
0
0
0
0
0
0

NA+NS
73 tj.
0
73
70
0
70

podíl z
nákladní
dopravy

21%

34%

44
26

Tabulka 9: Průměrná denní generovaná doprava při teoretické maximální těžbě

roční kapacita
dnů expedice
průměrné množství za den pro
max. kapacitu

500000 t
300

1667 t
už. hmotnost vozidla průměr
28 t
průměrný počet vozidel
60 den
průměrný počet jízd
119 den
průměrný počet vozidel ve směru
(pozn.: směrové rozdělení odvozeno z údajů dopravního
průzkumu)
Chomutov
51 %
30 (60 jízd) den
Žatec
30 %
18 (36 jízd) den
Kadaň
19 %
11 (22 jízd) den

směr Chomutov celkem
30 (60 jízd)
směr Chbany celkem
29 (58 jízd)

Průměrné denní množství expedovaných výrobků je 1 667 t, čemuž odpovídá počet 119
jízd/den. Z porovnání s hodnotami zjištěnými v rámci dopravního průzkumu vyplývá, že
během dopravně inženýrského průzkumu bylo z hodnocené těžebny expedováno 120%
projektované (maximální) denní průměrné kapacity pískovny. Tento údaj odpovídá sezónnosti
odbytu.
Níže jsou uvedeny intenzity dopravy na silnicích II. třídy v blízkém okolí záměru. Intenzity
provozu byly převzaty z údajů ŘSD – roční průměrné intenzity provozu v roce 2010.
Tabulka 10: Intenzity provozu na II/225 – úseky 4-2528 a 4-2530
Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-2528 ) – II/225
Roční průměr denních intenzit dopravy

OA

NA

NS

SV

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

1584

268

54

1906

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

123

28

7

158

OA

NA

NS

SV

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-2530 ) – II/225
Roční průměr denních intenzit dopravy
Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

822

120

16

958

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

61

12

2

75
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Intenzity dopravy pro výpočtový rok 2025
Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity
koeficienty pro přepočet intenzit dopravy zjištěných v roce 2010 na rok 2025:


Komunikace II. třídy
o osobní automobily + motocykly 1,37
o nákladní automobily (soupravy) 1,03

Přepočet na výpočtový rok 2025:
Tabulka 11: Vypočtené intenzity provozu na silnici II/225 – úseky 4-2528 a 4-2530 (přes Chbany) pro
rok 2025 – varianta Projektová
Rok 2025 – sč.úsek: 4-2528 – II/225
Roční průměr denních intenzit dopravy

OA

NA

NS

SV

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

2170

276

56

2502

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

169

29

7

205

OA

NA

NS

SV

Rok 2025 – sč.úsek: 4-2530 – II/225
Roční průměr denních intenzit dopravy
Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

1126

124

17

1267

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

84

12

2

98

Tabulka 12: Vypočtené intenzity provozu na silnici II/225 – úseky 4-2528 a 4-2530 (přes Chbany)
pro rok 2025 - varianta Nulová
Rok 2025 – sč.úsek: 4-2528 – II/225
OA

Roční průměr denních intenzit
dopravy

NA

NS
296

SV

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

2170

2466

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

169

29

7

205

OA

NA

NS

SV

Rok 2025 – sč.úsek: 4-2530 – II/225
Roční průměr denních intenzit
dopravy
Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

1126

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

84

119
12

1245
2

98

Pro dva úseky (Chbany a Nechranice), na nichž proběhl dopravně-inženýrský průzkum,
platí dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity
koeficienty pro navýšení z roku 2015 na rok 2025:


Komunikace III. třídy
o osobní automobily + motocykly 1,26
o nákladní automobily (soupravy) 1,02
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Tabulka 13: Vypočtené intenzity provozu na silnici III/22512 a III/2253 pro rok 2025 – varianta
Projektová
Rok 2025 – III/22512
Roční průměr denních intenzit dopravy

OA

NA

NS

SV

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

1895

339

2234

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

142

15

157

Rok 2025 – III/2253
Roční průměr denních intenzit dopravy

OA

NA

NS

SV

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

740

201

941

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

55

9

64

Tabulka 14: Vypočtené intenzity provozu na silnici III/22512 a III/2253 pro rok 2025 - varianta
Nulová
Rok 2025 – III/22512 (na
Nechranice)
OA

Roční průměr denních intenzit
dopravy

NA

Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

1895

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

142

15

OA

NA

NS
279

SV
2174
157

Rok 2025 – III/2253 (na Chbany)
Roční průměr denních intenzit
dopravy
Roční průměr intenzit, den (06-22)

voz/den

740

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/noc

55

NS
143

9

SV
883
64

Nároky na dopravní infrastrukturu – budoucí stav
V důsledku realizace těžby na lokalitě Číňov nebude zvětšována celková aktivní
plocha těžby vč. plochy s provedenou skrývkou a dosud nezahájenou rekultivací. Lokality
budou po vytěžení štěrkopísku rekultivovány a těžba se přesune dále. Projektovaná kapacita
těžby je 500 000 t. Přepokládané množství vytěženého materiálu ani expedované suroviny se
měnit nebude. Oproti současnému stavu se nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu
nezmění.
V následující tabulce je vyjádřen podíl vyvolané dopravy, odpovídající maximální
projektové kapacitě těžby 500 000 t, na celkových intenzitách dopravy a na dopravě nákladní.
Podíl je vyjádřen pro dotčené komunikace v blízkosti místa expedice.
Tabulka 15: Podíl dopravy vyvolané provozem záměru na celkové a nákladní automobilové dopravě na
dotčených komunikacích v okolí záměru v roce 2025
Úsek dotčené komunikace
sč.úsek: 4-2528 silnice II/225 (Chbany – Žatec)
sč.úsek: 4-2530 silnice II/225 (Chbany – Kadaň)
silnice III/22512 (z úpravny na Nechranice)
silnice III/2253 (z úpravny na Chbany)

Podíl pískovny na
dopravě celkové
1,3
1,6
2,5
5,8

Podíl pískovny
na dopravě
nákladní
9,8
14,2
16,9
27,6
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Podíl nákladní dopravy, související s provozem záměru, klesá se vzdáleností od místa
úpravy s tím, jak se rozpadá dopravní proud do dílčích dopravních směrů.
Tabulka 16: Podíl veškeré nákladní dopravy (vč. pískovny) na dotčených komunikacích na dopravě
celkové – variantní porovnání pro rok 2025
Úsek dotčené komunikace
sč.úsek: 4-2528 silnice II/225 (Chbany – Žatec)
sč.úsek: 4-2530 silnice II/225 (Chbany – Kadaň)
silnice III/22512 (z úpravny na Nechranice)
silnice III/2253 (z úpravny na Chbany)

Podíl nákladní
dopravy na dopravě
celkové
Var. P
13,6
11,4
14,8
20,9

Podíl nákladní
dopravy na
dopravě celkové
Var. 0
12,4
9,9
12,6
16,1

V případě, že by se na celkové dopravě nepodílela přeprava štěrkopísků a písků
z provozovny oznamovatele, teoreticky by došlo k poklesu podílu nákladní dopravy na
okolních komunikacích max. o 4,8%, resp. o 2,2% na silnicích III. třídy bezprostředně
navazujících a o 1,2 až 1,5 % na silnici Žatec – Kadaň v úsecích zahrnující zastavěné území
obce Chbany.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. OVZDUŠÍ – EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍH LÁTEK
Údaje o zdrojích znečišťování ovzduší jsou převzaty z rozptylové studie (Kočová 2015), jež
je přílohou oznámení. Údaje zařazené v rozptylové studii jsou zde zkráceny, pro podrobnější
informace odkazuji na rozptylovou studii.
Zdroj je provozovatelem zařazen mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód
5.11. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a
zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den).
Zpracovateli oznámení, potažmo rozptylové studie, bylo v této souvislosti poskytnuto
závazné stanovisko Ústeckého kraje ze dne 10.10.2012 (č.j.: 137369/2012/KUUK) ke stavbě
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle ustanovení § 11, odst. 2 písm. c) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro zdroj znečišťování ovzduší: Pískovna Chudeřín 1-1.
Etapa. V tomto podkladu je uvedeno citované zařazení zdroje – úpravny a pískovny.
Dle názoru zpracovatele a praxe v dalších krajích je obdobný zdroj obvykle zařazován jako
zdroj s kódem 5.13. - Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování,
především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě
vyšší než 25 m3/den. Praktické důsledky administrativního zařazení jsou rozdílné v případě
překročení sledovaných imisních limitů a přijetí kompenzačních opatření (podrobněji k této
problematice viz kapitola D). Zařazení zdroje však nemá vliv na výpočet emisí z posuzovaných
zdrojů.
Výběr posuzovaných znečišťujících látek
Zdrojem znečištění z provozu záměru jsou emise prachu z deponií skrývek a suroviny a
emise znečišťujících látek vznikající spalováním pohonných hmot v používaných obslužných
mechanismech a nákladních vozidlech. Dalším zdrojem je resuspendovaný prach.
V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzo(a)pyren, NO2 a
prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5).
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Liniovými zdroji emisí jsou komunikace sloužící k expedici suroviny a vnitroareálová
komunikace pro převoz skrývky. V rámci liniových zdrojů byla uvažována také resuspenze
prachu vznikající pohybem nákladních vozidel na komunikacích a při převozu skrývky.
Do výpočtu bylo zahrnuto snížení prašnosti v důsledku zkrápění příjezdové komunikace a
ploch uvnitř těžebny.
Emisní parametry liniových zdrojů jsou popsány na str. 22 - 26 rozptylové studie.
Plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých je prováděna skrývka a zemní skládky
suroviny a skrývky. V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování
pohonných hmot v motorech obslužné mechanizace a nákladních vozidel. Emisní parametry
plošných zdrojů jsou uvedeny na str. 17 – 22 rozptylové studie.
2. ODPADNÍ VODY
Splaškové vody (odpadní vody charakteru městských odpadních vod)
Odpadní vody z provozu administrativní budovy v Roztylech jsou jímány a pravidelně
vyváženy. Objem odpadních vod odpovídá spotřebě vody, dle záznamů činí cca 200 m3/rok.
Odpadní vody z buněk v prostoru expedice (váhy) jsou taktéž jímány.
Dále je v areálu úpravny umístěna buňka se suchým WC. Likvidaci zajišťuje dodavatelská
firma.
Technologické odpadní vody
Odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, při úpravě suroviny vznikat nebudou.
Technologické vody pro praní štěrkopísků jsou využívány v uzavřeném okruhu. Po
sedimentaci kalů v sedimentačních nádržích je voda opětovně využita na třídící lince.
Vodou unášená písková frakce 0/4, jako podsítné z třídiče štěrků, se bude dopravovat do
kolového odvodňovače. Znečištěná voda z kolového odvodňovače bude následně vtékat do
kalové pumpy, která bude vodu dopravovat do hydrocyklonu, kde se oddělí jemná písková
frakce 0/1 mm od vlastních kalů. Kaly potečou potrubím samospádem do kalového pole a
písek 0/1 bude vtékat na haldovací dopravní pas.
Při zkrápění cest v rámci snižování prašnosti odpadní vody nevznikají.
Odpadní vody z jímky mycího boxu a ze zpevněné plochy před mycím boxem a
přístavbou opravny jsou v maximálním množství 4,3 l.s-1 svedeny potrubím do odlučovače
ropných látek GSO 5/6 s výstupními hodnotami do 0,4 mg.l-1; 0,002 g.s-1 NEL (do odlučovače
je rovněž napojeno potrubí dvorní vpusti). Přes revizní šachtu jsou odpadní vody odvedeny
ocelovým potrubím DN 300 společně s technologickými vodami do sedimentačních kalových
polí, kde dochází k jejich čištění a následnému přečerpání zpět do areálu, kde slouží k mytí
techniky.
Odstavné plochy jsou částečně nezpevněné, tvořené zhutnělým povrchem (štětované)
anebo částečně zpevněné betonem. Plocha je vybavena vpustí, která je napojena potrubím na
odlučovač ropných látek GSO 5/6 s výstupními hodnotami do 0,4 mg.l-1; 0,002 g.s-1 NEL.
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Důlní vody3
Důlní vody v těžebně Číňov budou původem výhradně ze srážkových vod, které spadnou
do prostoru těžebny.
Těžba se uskuteční nad hladinou podzemní vody. Srážkové vody budou zasakovat do
ponechané drenážní vrstvy štěrkopísku a písku při bázi těžebny. V průběhu těžby nevznikne
potřeba tyto vody jímat a nakládat s nimi.
Srážkové vody v prostoru úpravny se zasakují. Pro případ silných přívalových dešťů je u
čelisťového drtiče umístěno čerpadlo pro zabránění zaplavení. Voda je v takovém případě
přečerpávána do odkalovacích nádrží (nádrže technologické vody).
3. ODPADY
Způsob nakládání s odpady se oproti stávajícímu nezmění.
V souvislosti s předkládaným záměrem budou vznikat hlavně odpady z provozu a údržby
strojů, zařízení a administrativy. Zde se jedná především o vyřazené a opotřebené náhradní
díly, maziva a další používané provozní náplně, obalový materiál a komunální odpad.
Proces vzniku jednotlivých odpadů vyplývá z jejich původu. Jedná se zejména o odpady
vznikající při opravách a provozní údržbě strojů a zařízení používaných při těžbě a následné
úpravě štěrkopísků. V areálu v Roztylech jsou prováděny pouze údržba a opravy menšího
rozsahu. Výměny provozních náplní a opravy nebudou v prostoru těžby prováděny.
V provozovně Roztyly je obvykle nakládáno (odpady jsou shromažďovány) s těmito druhy
nebezpečných odpadů:
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
13 05 10 Kaly z lapáků nečistot (N)
13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené – odpadní oleje blíže nespecifikované
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
16 01 07 Olejové filtry
16 01 13 Brzdová kapalina

3

Dle horního zákona (č.44/1988 Sb. v pozdějších zněních) § 40 jsou: „důlními vodami všechny

podzemní, povrchové i srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů
bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo toku nebo prostým
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými vodami nebo
podzemními vodami“.
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16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a
16 01 14 (N)
16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01 Olověné akumulátory
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Dále je v provozovně obvykle nakládáno s odpady kategorie ostatní:
08 01 12 Jiné odpadní barvy a odpadní laky 08 01 11
08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené – odpady z výroby, zpracování, distribuce,
používání a odstraňování barev a laků
08 04 10 Jiná odpaní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 08 04 09
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené – vyřazená vozidla z různých druhů dopravy
včetně stavebních strojů, odpady z demontáže těchto strojů a jejich údržby
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod 16 06 03)
Podle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 bylo v loňském roce
nakládáno s těmito druhy a množstvím odpadů:
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje (N)

0,76 t

13 05 10 Kaly z lapáků nečistot (N)

1,5 t

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné (N)
0,45 t
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami (N)
0,07 t
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02 (O)
0,03 t
16 01 07 Olejové filtry

0,14 t

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a
16 01 14 (N)
2,585 t
Těžební odpady
Podle zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých
zákonů je „jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
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se ho zbavit, včetně těžebních odpadů vzniklých při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních
nerostů, které nelze považovat za radioaktivní odpady …“…. Těžební odpady na lokalitě
nevznikají, neboť veškeré skrývkové materiály a výklizy jsou využity pro sanační a rekultivační
práce, těžební společnost se těchto materiálů nezbavuje.
4. OSTATNÍ VÝSTUPY
Hluk a vibrace
Akustická zátěž vyvolaná těžbou na lokalitě Číňov je předmětem hodnocení v rámci
akustické studie. V této studii je hodnoceno splnění hlukových hygienických limitů pro dva
typy zdrojů (v návaznosti na limitní hodnoty dle nařízení vlády 272/2011 Sb.): stacionární a
liniové.
Stacionární zdroje hluku


Provoz těžební mechanizace vč. přepravy materiálů v rámci těžebny Číňov vč.
pasového dopravníku.
Tabulka 17: Zdroje hluku v prostoru těžebny a pasový dopravník
Zdroj/umístění

buldozer (skrývka)
pásové rypadlo (bagr)
(skrývka)
dumper – intenzita 20NA/h
(skrývka)
lopatový nakladač (těžba)
třídič ROBOTRACK (těžba)
dopravník odvalování
(liniový zdroj)
dopravník (přesyp+pohon)



Počet

Doba
provozu
(h)

Provoz
v noci

Výška
zdroje
(m)

1
1

Hladina
akustického
výkonu LWA
v dB
111
105

8
8

ne
ne

2,5
2,5

2

105

8

ne

2,5

1
1
1750 m
+
1030 m
11

109
115
LA = 48
dB/1m

8
8
8

ne
ne
ne

3,5
3,5
2,0

á 95

8

ne

2,0

Provoz úpravny. V úpravně (výroba) jsou v činnosti tato zařízení:
OK 1 třídič – Amann
OK 2 třídič – Svedala
kuželový drtič - Přerovské strojírny
čelisťový drtič – Svedala
hydrocyklon - Kreps 20
Nakládku na expedici zajišťuje nakladač lopatový.



Pohyb nákladních automobilů v úpravně (expedice výrobků).
V rámci akustické studie Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém
území Severočeských pískoven a štěrkoven, číslo zakázky 06 061, ze dne 4.6.2006,
zpracované společností AKUSTING, spol. s r.o., BRNO, bylo provedeno také
měření hluku z úpravny Roztyly. Dle značení studie AKUSTING se jedná o bod K.
Naměřená hodnota je LAeq,T = 49,5 dB. Bod K představuje hranici nejbližší zahrady
v obci Roztyly. Uvedená hodnota reprezentuje hluk z provozu výroby a expedice a
podílí se na ní výše uvedené zdroje hluku.
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Liniové zdroje
Liniovými zdroji jsou veřejné komunikace využívané pro přepravu výrobků zákazníky.
Záměr nepředstavuje změnu emisních charakteristik dotčených komunikací oproti
současnému stavu.
Akustický model ukazuje, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku z liniových zdrojů
hluku (tj. ze silniční dopravy) v denní době u nejbližších chráněných venkovních prostorů
staveb v dotčeném území nebudou překračovat stanovené hygienické limity v denní době.
Další informace k akustické zátěži jsou uvedeny v hlukové studii a v kapitole D.
Záření
V rámci záměru nebudou provozovány zdroje záření, jež by mohly ovlivnit lidské zdraví.
Zápach
Záměr nebude zdrojem zápachu.
5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Záměr těžby štěrkopísků je spojen s významnými terénními úpravami v rozsahu těžební
plochy. Vlivem těžby dojde ke snížení původního terénu o mocnost vytěžených štěrkopísků a
bílých písků celkem o 6 m (štěrkopísky a bílé písky). S tím je spojen zásah do krajiny a jejího
rázu. Významnost tohoto zásahu je vyhodnocena v kapitole D.
Dotčené pozemky budou po ukončení těžby rekultivovány (převážně) zpět na
zemědělskou půdu – viz kapitola Popis technického a technologického řešení záměru –
Sanace a rekultivace.
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ, PTAČÍ OBLASTI
Lokalita Číňov leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Nejbližší lokalitou je ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice. Dále se v širším okolí
nalézají evropsky významné lokality Běšický chochol (při severním břehu nádrže), Želinský
meandr (v okolí přítoku Ohře do Nechranické nádrže) a Stroupeč.
Obrázek 9: Evropsky významné lokality a ptačí oblasti v okolí Číňovského vrchu
EVL Běšický chochol

PO Nádrž vodního díla Nechranice
EVL Stroupeč

Zdroj: http://mapy.nature.cz/

Charakteristika zmiňovaných evropsky významných lokalit zde, s ohledem na nulový vliv
záměru na předměty ochrany, není uváděna.
Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice byla vyhlášena nařízením vlády (Sbírka zákonů č.
530/2004) ze dne 29. září 2004. Předmětem ochrany je husa polní (Anser fabalis) a vodní ptáci
vyskytující se na zimovišti v počtu vyšším než 20 000 exemplářů. „Ornitologický význam
Nechranické nádrže je dán velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové cestě
vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami na kraji Žatecké roviny … a navazujícími
vhodnými pastevními plochami pro zimující husy polní (Anser fabalis). Význam lokality jako
tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat
výsledky pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty
ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995. Počty zimujících husí vzrostly za posledních deset
let z několika set exemplářů až na 20 000. Zároveň celkový počet zimujících vodních ptáků v
prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 ptáků. Přestože Nechranická přehrada je v letní
sezóně velmi intenzivně rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybářským revírem, v
období podzimního tahu a zimování je vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně
ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá.
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Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na
polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. Kladně
se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků“ (Tejrovský, 2006).
Problematika vlivu potenciálního úbytku pastevních ploch pro husu polní byla řešena
v rámci dokumentace vlivů záměru těžby štěrkopísku v okolí Nechranické nádrže v roce 2008.
V tomto oznámení je vliv zhodnocen v kapitole D.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY
Nebližší maloplošná chráněná území se kryjí se stejnojmennými evropsky významnými
lokalitami:
-

přírodní památka Želinský meandr,
přírodní rezervace Běšický chochol.

Obě lokality leží mimo dosah vlivů těžby štěrkopísku na lokalitě Číňov, proto podrobnosti
neuvádím.
V blízkosti lokality nejsou přírodní parky vyhlášeny. Nejbližším přírodním parkem je
Džbán, nachází se mezi Žatcem, Louny, Slaným a Rakovníkem.
ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Územní systém ekologické stability je vymezen územním plánem obce Nové Sedlo.
Jak je patrné z níže zařazeného obrázku, po obvodu dotčeného území jsou vymezeny
prvky územního systému ekologické stability lokální úrovně (bližší popis citován z textu
územního plánu):





lokální biocentrum LC14, bližší popis: Za chmelnici u Číňova – lada s dřevinami,
lokální biokoridor LK1b – Od chmelnic k Číňovskému vrchu, bližší popis: luční
společenstva, lada s dřevinami – přírodě blízké,
lokální biocentrum LC2 – U Číňovského vrchu, bližší popis: travinná společenstva s
halofyty, mokřady a xerotermní společenstva s výskytem cenných druhů,
lokální biokoridor LK2 – Terasy: Číňov – Břežany, bližší popis: luční společenstva, lada
s dřevinami, listnatý les – přírodě blízké.
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Obrázek 10: Výkres dopravy a koncepce krajiny - územní plán Nové Sedlo, výřez

Legenda:

Zdroj: Územní plán Nové Sedlo, U-24 s.r.o. (2011)
S výjimkou biokoridoru LK2 se popsané prvky překrývají s registrovaným významným
krajinným prvkem Číňovské stráňky. Lokalita významného krajinného prvku je členěna na dvě
části. Severní část představuje štěrkový hřbet s porostem vysoce specializovaných
společenstev pískomilných rostlin. Do výběžku této severní části prvku těžba zasáhne (v místě
historické těžby).
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Obrázek 11: Výběžek VKP Číňovské stráňky

Druhou část tvoří krátké obvodové a výslunné svahy tzv. Číňovské hory se SZ a Z expozicí.
V porostech bývalých sadů se dochovaly lysiny s výraznou psamofytní květenou.
Za silnicí Břežany – Číňov se nachází registrovaný VKP Pískový pahorek Číňov. Jedná se o
zčásti odtěžený štěrkopískový pahorek. Toto VKP nebude záměrem dotčeno.
Významný krajinný prvek dle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny – lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy - není v ploše plánované těžby přítomen.
Lokalita leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru toku Ohře.
V okolí Číňova mimo dosah vlivů záměru jsou vymezeny regionální a nadregionální prvky
ÚSES:



NRBC1 Stroupeč – údolní niva Ohře
NRBK42 – koryto řeky Ohře a břehové porosty

KRAJINA
Následující text je převzat (zkrácen, upraven) ze studie vlivu záměru na krajinný ráz (viz
příloha 5). Ve studii je vymezena oblast krajinného rázu a dotčený krajinný prostor (území,
v němž lze očekávat bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, kde se
bude navržený záměr uplatňovat vizuálně, popř. i jinak sensuálně).
Oblastí krajinného rázu je označována ta část zemského povrchu, kde lze sledovat jednotu
přírodních či kulturně-historických jevů, které mohou tvořit charakteristické znaky či rysy
území. Zájmová plocha uvažované těžby je vzdálena několik stovek metrů od pravého břehu
řeky Ohře, která představuje významný krajinný činitel velké části Podkrušnohoří. Ohře na své
dlouhé trase protéká několika typy krajin. Po opuštění Doupovského orogénu (přibližně u
Kadaně) řeka vstupuje do méně výrazného reliéfu Mostecké pánve a později Dolnooharské
tabule. Přestože oblast Poohří zasahuje mnohonásobně větší územní celek, než představuje
její pro toto posouzení relevantní část, lze nalézt zřetelné charakteristiky, které jsou pro něj
charakteristické všeobecně – alespoň v jeho výše definovaném úseku označovaném
v některých pramenech jako Dolní Poohří. K nim patří zejména proměna a nižší zastoupení
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vegetačního krytu, plošné intenzivní zemědělské využití půdy (se specifickým chmelařským
odvětvím), koncentrace nejstarších historických forem osídlení doložená bohatým výskytem
archeologických nálezů a také prostorovými charakteristikami – otevřeností prostoru,
převahou horizontální dimenze (široká údolní niva). Oproti jiným větším toků protékajícím
v sedimentárních komplexech, tok Ohře nepostihly novodobé razantní zásahy či úpravy
vodního režimu.
Údolí Ohře nad Žatcem výše uvedeným charakteristikám zcela neodpovídá. I zde je velká
většina území odlesněna a zemědělsky využívána. Vyvinutá široká niva toku na levém břehu
řeky však brzy přechází do výrazných svahů, vystupujících téměř 100 metrů nad hladinu toku.
Na opačném pravém břehu terén stoupá mnohem pozvolněji a níže. Údolí Ohře se zde tak
vyznačuje výraznou asymetrií. Zásadní krajinný prvek tvoří vodní dílo Nechranice, největší ze
tří přehrad na Ohři a s plochou přes 1 300 ha šestá největší vodní nádrž na našem území.
Sypaná hráz o délce přesahující 3 km tvoří výraznou prostorovou bariéru jednoznačně
vymezující úsek toku nad Žatcem. Rozlehlá vodní hladina – homogenní krajinná enkláva
zásadním způsobem pozměnila charakter údolí a vytvořila samostatný krajinný typ.
Oblastí krajinného rázu tak lze vymezit dlouhodobě osídlené a dominantně zemědělsky
vyžívané území podél toku Ohře se specificky utvářeným údolím v úseku mezi Žatcem –
jedním z nejvýznamnějších sídelních center na toku Ohře a Nechranickou vodní nádrží.
Svobodová (Svobodová, 2008) ve svém Hodnocení a ochraně krajinného rázu údolí Ohře
v ORP Žatec člení celé zájmové území (klasifikované jako jedinou oblast krajiného rázu) do 7
míst krajinného rázu. Prostor uvažované těžby se v uvedeném hodnocení nachází v místě
krajinného rázu Libocany – Nové sedlo, které je charakterizován následovně: Krajinu tvoří
hrubozrnná mozaika s převažujícím zastoupením intenzivně obdělávané zemědělské půdy
(matrix) doplněným nízkým podílem lesní i mimolesní zeleně a zastavěného území sídel.
Porosty travin se uplatňují zejména podél řeky, částečně i podél hranice místa krajinného
rázu, kde přecházejí v porosty lesní, jejichž zastoupení je plošně nevýznamné. Relativně
chudou prostorovou heterogenitu orné půdy, tvořící matrix krajiny, do značné míry člení
reliéf, který v místě krajinného rázu vytváří několik přírodních dominant. Význačnými
krajinnými prvky jsou plochá denudační plošina kruhovitého tvaru (tzv. Čínovská hora) mezi
obcemi Brežany a Čínov, dále pak dva vrchy u obce Nové Sedlo, vrch Zlatník směrem na
Libočany a hluboce zaříznutá údolní niva potoka Liboc. Vizuální kostra místa krajinného rázu
je tvořena řekou Ohře a její doprovodnou zelení, geomorfologickými útvary jako vrchy či
denudační plošiny, rozptýlenou zelení (liniová zeleň, remízy) a v neposlední řadě i zástavbou
sídel, kde se dominantně uplatňují zejména věže kostelů.
Jednotlivé charakteristiky krajinného rázu jsou popsány v příloze 5.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmové ploše uvažované těžby ani v její blízkosti není vyhlášena archeologická,
městská, vesnická, krajinná památková rezervace či zóna. Nejbližší památkový objekt, zapsaný
do Státního seznamu Národního památkového ústavu, reprezentuje sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice nacházející se v Číňově na návsi. Řada dalších památkově chráněných
objektů se nachází v blízkých obcích (kostely, sousoší).
Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky krajinného rázu
v dotčeném krajinném prostoru:
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dávné osídlení území doložené bohatými archeologickými nálezy; poloha
v blízkosti staré stezky,



dlouhodobě převažující dominantní zemědělské zaměření území, zemědělský
charakter sídel.



tradice specifických zemědělských oborů – sadařství, chmelařství,



vodní dílo Nechranice,



dlouhodobá přítomnost dobývání štěrkopísků.

Žádný z identifikovaných znaků kulturně-historické charakteristiky nedosahuje cennosti,
jež by překračovala rámec širšího územního měřítka (jedinečnosti). Archeologické doklady
osídlení jsou charakteristické pro širší oblast než vymezený dotčený krajinný prostor
(vymezení viz kapitola D).
Záměr bude realizován na plochách zemědělské půdy. V území není možné vyloučit
výskyt archeologických nálezů a situací - jedná se o území archeologických nálezů (ÚAN)
III.kategorie, tj. území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt
archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je
50%. Sem patří prakticky veškeré území české republiky, která nejsou UAN I, II a IV. V okolí
Číňovského vrchu jsou evidována i území UAN I (území s pozitivně prokázaným a dále
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů) a UAN II (území, na němž
dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu
nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%) – viz obrázek a
tabulka dále.
Obrázek 12:Území archeologických nálezů v okolí Číňovského vrchu

pole
ppč. 388
parcela
č. 476/1
intravilán
obce Číňov

Soběsuky

pahorek SV od
hřbitova
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Tabulka 18: Přehled území archeologických nálezů v okolí lokality
Pořad.č. SAS

Název UAN

Kategorie
UAN

Komponenty

Poznámka

12-11-02/4 parcela č. 476/1

I

pohřebiště –
mladší doba
železná

Mělký ženský laténský hrob. Spálené
kosti v malé jámě, 50 cm hluboké.
Milodary: meč, oštěp, spony, nádoba na
nožce.

12-11-02/5 pole ppč. 388

I

mladší doba
železná

V roce 1983 provedli Holodňák a
Waldhauser sondáž na místě nálezu
etruské zobákovité konvice, nalezeny
zlomky keramiky, uloženy v muzeu v
Žatci.

12-11-03/2 pahorek SV od
hřbitova

I

tvrz – vrcholný
středověk

Pahorek tvrziště vysoký 15-17m nad
inundačním terénem Ohře. Stopy po
zdivu nejsou znatelné. Písemné zmínky z
roku 1276 (Mladota de Chenov), 1492
Wenceslav Wlczek de Chenowa.

12-11-03/4 intravilán obce
Číňov

II

vesnice –
středověk až
novověk, tvrz –
vrcholný
středověk

Ves se poprvé v literatuře objevuje v r.
1276. JV směrem u silnice do Břežan
známé tvrziště (SV od hřbitova).

12-11-02/2 Soběsuky

I

pohřebiště
Polykulturní lokalita zkoumaná P.
z eneolitu,
Holodňákem v letech 1985 - 1992.
sídliště od mladší Zjištěno více než 820 objektů (včetně
doby kamenné hrobů) z časového rozpětí od mladší
po raný
doby kamenné po raný středověk.
středověk

ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Záměr není situován v území hustě zalidněném.
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ
ZÁTĚŽE
Staré ekologické zátěže
Podle územního plánu obce Nové Sedlo byla na území obce provozována skládka tuhého
komunálního odpadu (TKO) Břežany (vzdálenost od lokality Číňov cca 500 m). Tato skládka
dle Systému evidence kontaminovaných míst evidována jako stará ekologická zátěž s číslem
10671001. Název lokality: Skládka TKO Břežany, typ zátěže: komunální skládka, kvalitativní
riziko: 4 – nízké, kvantitativní riziko: 4 – bodové, provozovatel: Obec Nové Sedlo. Plocha
skládky je postupně rekultivována. Podle databáze SEKM: „Jedná se o skládku s malým
podílem problémových odpadů, na které probíhá rekultivace. Migrace: podzemní a
povrchová voda“.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Záměr nebude realizován v území zatěžovaném nad únosnou míru z hlediska kvality
ovzduší a ochrany zdraví obyvatel. Z hlediska hlukové problematiky nejsou veřejné
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komunikace v blízkosti úpravny, resp. jejich okolí, zatěžovány nad únosnou míru. To znamená,
že v okolí dotčených komunikací nejsou překračovány hlukové hygienické limity.
Informace o kvalitě ovzduší jsou zařazeny dále v textu.
EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Záměr není situován v území s extrémními poměry. V to nepočítáme stanovištní
mikroklima písčitých ploch a kamenných snosů na lokalitě.

2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
OVZDUŠÍ A KLIMA
Kvalita ovzduší
Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě je převzato ve zkrácené podobě
z rozptylové studie (Kočová 2015), jež je přílohou 2 oznámení.
V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií je
uvedeno: Při hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních map
úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé
znečišťující
látky.
Každoročně
je
zveřejňuje
MŽP
prostřednictvím
Českého
hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen
v městských lokalitách uvede a přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným
reprezentativním měřením ze stanic státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území.
Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací
pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2009 – 2013). V posuzovaných
výpočtových bodech (výpočtové body 1 až 8) byly stanoveny hodnoty uvedené v
následující tabulce.
Tabulka 19: Imisní koncentrace za roky 2009 – 2013 (www. chmi.cz)

Výpočtové
body
1
2
3 až 7
8

BaP
rok [ng/m3]
0,78
0,74
0,74
0,75

NO2
rok [µg/m3]
13,5
12,8
13,0
12,7

Částice PM10
rok [µg/m3]
36 MV[µg/m3]
27,4
51,9
26,3
50,2
26,0
49,8
26,7
50,8

Částice PM2.5
rok [µg/m3]
16,6
15,9
15,9
16,0

V posuzovaných výpočtových bodech nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 zákona
č. 201/2012 Sb., v platném znění (výpočtové body jsou znázorněny na obrázku č. 7 rozptylové
studie). ČHMÚ udává překročení 36.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace PM10.
V posuzované oblasti se nenachází žádná z monitorovacích stanic ISKO (informační
systém kvality ovzduší). Dle ISKO se nejbližší monitorovací stanice nachází ve vzdálenosti 8
km od posuzovaného záměru – stanice Droužkovice, ve vzdálenosti cca 9 km od
posuzovaného záměru se nachází stanice Tušimice a vzdálenosti cca 12 km od posuzovaného
záměru se nachází stanice Chomutov. V tabulce č. 19 rozptylové studie jsou uvedeny imisní
koncentrace NO2 a částic PM10 naměřené na stanici Droužkovice v letech 2010 až 2014.
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V tabulce č. 20 rozptylové studie jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace NO2, PM10 a
PM2.5 na stanici Tušimice v letech 2010 až 2014 a dále jsou v rozptylové studii v tabulce č. 21
uvedeny imisní koncentrace NO2 a částic PM10 naměřené v témže období na stanici
Chomutov.
V území není plněn povolený počet maximálně 35 překročení limitu pro částice PM10 ve
výši 50 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší denní imise byla na stanici Droužkovice překročena
v letech 2010 a 2014, na stanici Tušimice v letech 2010, 2011 a 2014 a na stanici Chomutov
byla překročena v letech 2010, 2011 a 2014.
Pro zájmovou oblast byly použity hodnoty stávajících ročních imisních koncentrací
znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km.
Poznámka: Hodnoty max. krátkodobých pozaďových imisních koncentrací vyjadřují imisní
situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše přičíst k hodnotám
maximálních příspěvků imisních koncentrací vypočtených v rozptylové studii.
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Podloží kvartérních hornin tvoří sedimenty Mostecké pánve. Jsou zde vyvinuté terciérní
uloženiny v tzv. "žatecké facii", s převahou písčitých a jílovitopísčitých sedimentů. Ve
svrchních partiích se nacházejí polohy jemnozrnných světle šedých písků, popř. polohy
šedých jemně písčitých jílů. Jílovité sedimenty budují část nejvyšších partií sv. části
Číňovského vrchu.
Ložiskové polohy kvartéru tvoří terasové uloženiny Ohře, stáří mindel a riss. V celém
zájmovém území převažují hnědé a šedohnědé štěrkopísky s vyšším zastoupením zrn
hrubších frakcí. Maximální velikost štěrkových zrn je 25 cm, někdy i více. Charakteristické jsou
ojediněle se vyskytující valouny rul, křemene a čediče velkých rozměrů 30-40 cm. Nejvyšší
partie jsou tvořené svahovými písčitými hlínami s příměsí štěrku, popř. sprašovými hlínami.
Popis ložiska je uveden v kapitole B.II.3.
VODY
Informace převzaty z hydrogeologického posouzení (Koroš 2015 – příloha 3).
Hydrologické poměry
Severní část prostoru těžby spadá do povodí Ohře (hydrologické pořadí 1-12-02-121).
Jižní část patří k povodí Břežanského potoka (hydrologické pořadí 1-13-02-122).
Zájmovým územím neprotékají žádné povrchové toky. Nejbližšími vodotečemi jsou
občasné (většinou zatrubněné) toky Břežanského potoka, obtékající Číňovský vrch z jihu,
a bezejmenného toku, obtékající Číňovský vrch ze západu, SZ a severu. V obci Číňov je rybník,
napájený z pramenního vývěru jv. od obce.
Srážkové poměry
Širší okolí patří k území s nízkými průměrnými srážkami, které ročně dosahují kolem 450
mm. Nejbližší srážkoměrnou stanicí jsou Podbořany (316 m n.m.), kde spadne ročně
v průměru 458 mm, z toho ve vegetačním období (duben – září) 304 mm.
Dlouhodobý srážkový normál za období 1961 – 1990 ze stanice ČHMÚ Žatec je 445,8 mm.
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Hydrogeologické poměry
Lokalita je součástí hydrogeologického rajónu č. 2132 - Mostecká pánev – jižní část.
V zájmovém území jsou vyvinuté mělké i hlubší zvodněné systémy. Spodní systém je vázaný
na sedimenty terciéru, svrchní mělký systém je vázaný na svrchní část terciéru a kvartéru.
Hlubší terciérní polohy jsou nepříliš bohaté z hlediska výskytu významnějších
soustředěných akumulací podzemních vod. Horniny jsou zpravidla omezeně průlinově
propustné. Nadložní kvartérní sedimenty jsou průlinově dobře propustné, ale zvodněné jsou
pouze lokálně, zpravidla jen na bázi. Koroš a kol. (2012) uvažuje koeficient filtrace skrývek
v průměrných hodnotách 2,2 m/den = 2,55.10-5 m/s.
Zvodnění kvartéru je v přímé hydraulické spojitosti se zvodněním nejvyšších partií terciéru.
Předpokládaný generelní směr proudění podzemní vody první zvodně je k východu, ve
smyslu toku Ohře. K dotaci podzemních vod dochází infiltrací srážek do horninového
prostředí na území celého ložiska a v jeho širším západním okolí. Hladina podzemní vody
první zvodně, vázané na kvartér a terciér, se vyskytuje v prostoru starého meandru
v hloubkách do 2 m pod terénem. Místy k zamokření pozemků (mokřiny s rákosovým
porostem). Na Číňovském vrchu je hladina zakleslá do hloubek 5-15 m, vesměs pod bází
kvartéru i pod bází ložiska, určeného k těžbě.
Vodní zdroje
V prostoru plánované těžby se nenacházejí žádné jímací objekty podzemní vody. V Číňově
se nachází zemědělský areál, chaty i trvalá zástavba. V obci Soběsuky jsou zbytky obce,
zemědělský areál a kostel. Studny zde však, až na výjimky, nejsou. Studna není ani u
zrušeného hřbitova jv. od Číňova. Ojedinělá domovní studna ST-1 byla zpracovatelem
hydrogeologického posouzení zaznamenána na sv. okraji Číňova. Vodoprávní úřad v sídle
žádné studny neeviduje. To znamená, že se zde nenachází ani žádný vodní zdroj s povoleným
odběrem podzemní vody. Na jv. okraji obce je situován sběrnou jímkou zachycený pramenný
vývěr. Dříve byla nedaleko něj studna, využívaná pro zásobování obce vodou. Současný
provozovatel vodovodu (Severočeské VAK, a.s.) již jímací objekt nepoužívá. Voda pramenního
vývěru odtéká samospádem ze sběrné jímky do obce, kde přítokem cca 0,5 l/s napájí rybník
na návsi.
Zájmové území nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.
PŮDA
Půdy na dotčených pozemcích jsou zařazeny do následujících bonitovaných půdněekologických jednotek:
Tabulka 20: Přehled BPEJ a dotčených výměr
BPEJ

2

Výměra (m )

1 21 13

315023

1 23 13

226503

1 22 13

202628

1 21 12

99422

1 22 12

10702

1 23 12

32

Celkový součet

854310

56

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

Pozn.: u pozemků v ochranném pásmu plynovodu byl stanoven podíl jednotlivých BPEJ
poměrem z dotčené části pozemku vůči celému pozemku.
Hranice BPEJ na lokalitě Číňov jsou znázorněny v grafické příloze 7_4.
Popis dotčených půd dle bonitovaných půdně ekologických jednotek
Dotčené půdy leží shodně do prvního klimatického regionu, který je rozšířen v této
nejsušší oblasti Čech.
Tabulka 21: Charakteristika klimatického regionu
Číselný
kód
regionů

Symbol
regionů

1

T1

Charakteristika
Suma
Průměrná Průměrný Pravděpodobnost Vláhová
regionů
teplot nad
roční
roční úhrn
suchých
jistota
10 °C
teplota °C srážek v
vegetačních
mm
období (%)
teplý, suchý
2600 8-9
< 500
40 - 60
0-2
2800

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb.
Tabulka 22: Zastoupení hlavních půdních jednotek
Číslo
půdního
typu

Výměra (m2)

Zastoupení
z plochy zem.
půdy na území
těžby

21

414445

48.5%

23

226535

26.5%

22

213330

25.0%

Charakteristika dotčených hlavních půdních jednotek dle vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:
21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
23 - Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na
zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží
jílů.
Jedná se o skupinu půdních typů v mapových podkladech Geoportálu SOWAC – GIS
označovaných jednotně jako regozemě.
Sklonitost a expozice
Informaci o sklonitosti a expozici poskytuje 4. číslice kódu BPEJ. V ploše navrhované těžby
se nachází půdy s kódem 1 (klíč převádí oba kódy na jedinou cifru):
kód
1

kategorie
sklonitosti
2
mírný svah
(mírný sklon)

kategorie expozice
0
rovina – všesměrná
expozice
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Hloubka půdy a skeletovitost
Informaci o hloubce půdy a skeletovitosti poskytuje 5. číslice kódu BPEJ. V ploše
navrhované těžby se nachází půdy s kódem 2 a 3 (klíč převádí oba kódy na jedinou cifru):
kód
2

3

kategorie
kategorie
hloubky půdy
skeletovitosti
0
1
nad 60 cm, půda
půdy bezskeletovité
hluboká
0
2
nad 60 cm, půda
půdy slabě
hluboká
skeletovité

Na základě kódu BPEJ jsou půdy v celé dotčené ploše popisovány jako hluboké,
bezskeletovité až slabě skeletovité.
Tento popis neodpovídá skutečnému stavu zjištěnému geologickými průzkumy, resp.
průzkumem doplňkovým (Bartáková 2014), jímž je v jižní části zájmového území popisována
mocnost zemin ve vrtech od 0,1 do 0,5 m. Půdy jsou v jižní části mělké až středně hluboké.
Současné využití půdy
Současný způsob hospodaření:
-

počet sečí:
2x
výnos/ha:
20 q
aplikace hnojiv:
1xročně, prasečí kejda
orba (na pozemcích orné půdy): neaplikována

S výjimkou enkláv v minulosti těžených pozemků (na obrázku 7 plošky na severu a jihu
zájmového území) je celé území obhospodařováno jako trvalé travní porosty. To znamená, že
i na orné půdě je v současné době trvalý travní porost.
Ve veřejném registru půdy je zájmové území rozděleno do 3 půdních bloků (viz obrázek 7
výše):
Zkrácený kód:
Stav:
Účinný od:
Účinný do:
Účinnost od dle aktualizace EP:
Uživatel:
Výměra:
Výměra bez KP:
Kultura:
Klasifikace:

Územní příslušnost:

7303/4
Účinný
01.03.2015
18.03.2014
MK AGRO s.r.o.
75.72 ha
75.72 ha
travní porost
Konvenční
hospodaření
Louny (UL)

Zkrácený kód:

7303/25

Stav:

Účinný

Účinný od:

02.01.2015

Účinný do:

-

Režim EZ/PO:
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Účinnost od dle aktualizace EP:

19.03.2014

Uživatel:

MK AGRO s.r.o.

Výměra:

20.51 ha

Výměra bez KP:

20.51 ha

Kultura:

travní porost

Klasifikace:

Územní příslušnost:

stálá pastvina
Konvenční
hospodaření
Louny (UL)

Zkrácený kód:

7303/26

Stav:

Účinný

Účinný od:

27.01.2015

Účinný do:

-

Účinnost od dle aktualizace EP:

27.01.2015

Uživatel:

MK AGRO s.r.o.

Výměra:

11.33 ha

Výměra bez KP:

11.33 ha

Kultura:

tráva na orné

Klasifikace:

Konvenční
hospodaření
Louny (UL)

Režim EZ/PO:

Režim EZ/PO:
Územní příslušnost:

Zařazení lokality sadu do kultury tráva na orné neodpovídá zařazení druhu pozemků do
TTP. Naopak trvalé travní porosty jsou pěstovány na orné půdě v rámci části půdního bloku
7303/4, v jeho východní části (viz obrázek 7).
Travní porost na orné půdě zde má opodstatnění ve skutečnosti, že mocnost půdy v rámci
tohoto půdního bloku v průměru nepřesahuje 30 cm (od 0,2 do 0,4 m). Jedná se o půdy
mělké na štěrkopískové terase.
FAUNA A FLÓRA, BIOTOPY
V roce 2015 byl proveden průzkum flóry a fauny území dotčeného těžbou štěrkopísku.
Zpráva z průzkumů a vyhodnocení vlivů na flóru a faunu je zařazena jako příloha 4.
Biotopy
Popis vegetace území vychází z biologického průzkumu (Janda 2015).
„Původní pícní louky (pravděpodobně určené pro číňovský ovčín) byly mezi roky 1990 –
2006 rozorány, následně byly pravděpodobně ponechány ladem a dále po roce 2006 opět
obnoveny.
Změnu zaznamenal program CORINE (geoportal.gov.cz) a je vedena jako úbytek plochy
luk mezi roky 1990 a 2006 (obrázek viz str. 23 biologického hodnocení).
Toto spolu se způsobem obhospodařování může být příčinou nízké biodiverzity bez
přítomnosti reliktních druhů v ploše, která je součástí krajinného bloku s velmi významným
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osídlením teplomilnou faunou, respektive zároveň navazujícím na přirozené teplomilné
úzkolisté trávníky.“ (Janda 2015).
Janda (2015) rozčlenil zájmové území na dílčí biotopy:
1. Ořechovka – jedná se o sad ořešáku královského s podrostem kosené ovsíkové louky.
Louka má mírně vyšší biodiverzitu než další plochy, protože pravděpodobně vznikla
zároveň se sadem anebo nebyla přeorána.
Ořešáky zde neprosperují. Není to pro ně příliš vhodné stanoviště. Dřeviny nejsou význačným
biotopem pro ptáky a ani pro dřevokazný hmyz.
2. Kostřavová louka – jedná se o část ovsíkové louky, kde vlivem prostředí (mírný úklon k jihu,
respektive jihozápadu) působí vymizení ovsíku. Jedná se o relativně chudé prostředí
tvořené dominantními kostřavami, často úzkolistými (kostřava žlábkatá) a i když přímo
navazuje na přirozenou vegetaci, tak je nápadné rozhraní ve výskytu rostlin i živočichů.
Součástí kostřavových trávníků je jeden kamenný snos.
3. Ovsíková louka – jedná se o intenzivně strojově kosenou mezofilní ovsíkovou louku, jejíž
část vnikla obnovením na zpustlé půdě (přeorané). Jedná se o velmi hustý kompaktní
porost s nízkou diverzitou. Součástí je pokus o výsadbu pruhu dřevin (dub a lípa) podél
cesty.
5. Pahorek – jedná se o zbytek malotěžby. Pahorek obklopený víceméně přirozenou vegetací
a s náletem dřevin (zejména první stadia topolů). Na stěně je původní hnízdní kolonie
břehulí. Součástí je i polovyjetá cesta a s vegetací sešlapávaných míst spojenou s vegetací
písčin.
6. Bývalý pískový lůmek – jedná se o místo, kde byl odkopáván písek (jáma). V současnosti je
zde dochovaná mezernatá vegetace písčin, která částečně již zarůstá náletem keřů
(ostružiníky) a dřevin. Jedná se o nejcennější prvek zařazený do plochy záměru.
Plochy mimo dotčené pozemky (červeně):
4. Ruderální pruh – jedná se o manipulační pruh po stavbě velmi vysokotlakého tranzitního
plynovodu. Povrch po zranění tvoří velmi bujné porosty ruderálů – na některých částech je
pořád obnažená půda s iniciálními stádii.
7. Plochy západních a jihozápadních svahů – jedná se o reliktní a velmi cenné biotopy
kombinující teplomilné úzkolisté trávníky s kostřavou valiskou a kavylem vláskovitým
s kostřavovými trávníky písčin s výskytem trávničky obecné. Součástí jsou keře s hnízdním
výskytem ťuhýka obecného a dále kamenné snosy – význačné líhniště ještěrky obecné.
8. Porosty dřevin – jedná se o velmi bujné porosty keřů a pionýrských dřevin na severních a
severozápadních svazích – jedná se o velmi významné hnízdiště ptáků.
Zákres biotopů je na obrázku.
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Obrázek 13: Biotopy (dle účelového rozdělení pro hodnocení vlivů)

sad

ovsíková louka
kostřavová louka

Flóra
Popis vegetace zkoumaného území
„Vegetace se vyvíjí víceméně uniformním směrem, dominantním biotopem, respektive
společenstvem jsou mezofilní ovsíkové louky svazu sv. Arrhenatherion elatioris Luquet 1926.
Konkrétně se jedná o ass. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et
al. 1993 – tedy suché ovsíkové louky. Toto společenstvo je zde rozčleněno na tři typy podle
konkrétního stanoviště a jeho podmínek.
Převažují plochy typické, ale s ochuzenou skladbou, protože byly založeny poměrně
nedávno a pokračuje na nich intenzivní strojní kosení. V rámci této plošně nejrozšířenější
vegetace vznikla formace, kde ustupuje ovsík vyvýšený a dochoval se pouze kostřavový
podrost do 30 cm. Tato formace je v západní části lokality a je rovněž kosená. Posledním
dílem je ovsíková louka jako podrost ořešákového sadu, kde je složení druhově mírně vyšší,
jelikož tato louka je zde založená zároveň s výsadbou sadu anebo nebyla přeorána. Nicméně
rovněž nedosahuje biodiverzity suchých ovsíkových luk obvyklé v oblasti.
V menší míře a na malých specifických plochách jsou včleněny některé další asociace
vzniklé po nějakém fenoménu, např. se jedná o pronikání xerotermní vegetace z hran svahů,
kterou lze charakterizovat jako Potentilo argenteae – Achileetum setaceae Toman 1977, na
subxerothermních expozicích s jemnozrnou svahovinou lze identifikovat fragmenty asociace
svazu Scabioso ochroleucae - Brachypodion pinnati Klika 1933 (obě většinou již výrazně mimo
vlastní lokalitu) a na specifickém místě (západně od ořešákového sadu) lze rozpoznat
nevýrazné zbytky cenózy svazu Armerio - Festucetum Knapp ex Hohenester 1960.
V opačném fenoménu = ruderalizaci, lze v místě rozpoznat Agropyretum repentis Felféldy
1942 (syn. Convovulo arvensis - Agropyretum repentis Felféldy (1942) 1943), popřípadě
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Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer et Preissing in Tüxen 1950 em. Hejný in Hejný et al.
1979 na sypkých převážně minerálních substrátech, a to neúživných i nitrofilních (plochy
nedávného výkopu) a rovněž fragmenty svazu Polygonion avicularis Aichinger 1933 na
některých částech polních cest (často v kombinaci s psamofytní vegetací).“ (Janda 2015)
Inventarizace druhů cévnatých rostlin na lokalitě je uvedena v příloze 4 (str. 10). V témže
dokumentu jsou zařazeny popisy fytocenologických snímků (str.13).
Flóra - shrnutí
„Při zhodnocení všech segmentů se dá lokalita označit jako stanoviště, kde převládají
druhy ovsíkových luk a kostřavových trávníků, mírně ovlivněné pronikáním xerotermního
anebo naopak ruderálního prvku. Vegetace celé posuzované lokality čítá minimálně 115
druhů cévnatých rostlin.
Nevyskytují se zde žádné druhy, které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ale jsou
přítomny často druhy vedené jako ohrožené anebo zranitelné (C3 a C4) podle Černého a
červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (zejména xerotermní taxony). Nápadná je
dominance ovsíku vyvýšeného.“ (Janda 2015)
Fauna
Ze zoologického hlediska jde o území, které je plošně rozsáhlé, ale vzhledem
k jednotnému rostlinnému pokryvu byla zjištěna nápadně nízká diverzita bezobratlých a
rovněž i obratlovců.
U bezobratlých byly provedeny především průzkumy motýlů a blanokřídlých (nebyly např.
instalovány pasti na brouky), nicméně i tento průzkum dvou diagnostických skupin nepotvrdil
vyšší biodiverzitu. U obratlovců bylo např. „předběžně předpokládáno hnízdění lučních druhů
ptáků“, ale nakonec bylo zjištěno pouze hnízdění skřivana polního a bažanta obecného.
Ostatní druhy mají vazbu spíše na okolní travnaté xerotermní anebo křovinaté plochy. Nelze
tak předpokládat výskyt reliktních nebo velmi vzácných druhů a ani žádné jiné významné
faunistické osídlení.
Část: BEZOBRATLÍ
Kvalitativními průzkumy byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na porosty
ovsíkové louky, respektive na vybrané kvetoucí druhy, které jsou její součástí (zejména vikve,
čičorka a bodláky a pcháče).
V lokalitě není evidována žádná populace reliktního druhu bezobratlého, vztaženo
zejména na faunu motýlů a na fytofágní druhy brouků širšího okolí (VKP Přívlaky, PP Stroupeč
apod.).
Zaznamenané druhy bezobratlých jsou uvedeny na straně 15 přílohy 4.
V podkapitole Obecné zhodnocení Janda (2015) uvádí:
„Fauna bezobratlých oblasti je obecná, kdy se jedná se o druhy osídlující ruderální anebo
luční biotopy, dále mírně mohou pronikat obecné druhy pionýrských a keřových porostů.
Nejběžnějším zastihovaným druhem motýla je okáč bojínkový, který se na lokalitě
vyskytuje masově, následují další okáči a bělásci. Fauna např. modrásků nebo červenáčků
chybí a je vázaná především na sousední úzkolisté trávníky, rovněž tak vřetenušky. Hranice
výskytu je nápadně ostrá.
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Z mravenců pak oblast osídlily běžné druhy rodu Lasius (pravděpodobně vše L. niger),
vzácně se pak nacházela malá hnízda zvláště chráněného mravence lučního.
Z čmeláků dominuje čmelák český, který pravděpodobně hnízdí v norách hlodavců, častěji
byli jedinci zastihováni na květech bodláků.
Podle sdělení zpracovatele biologického posouzení byla (smýkáním) zjišťována mj. i
přítomnost druhu Cylindromorphus bohemicus (živná rostlina kostřava walliská). Ten nebyl
v území nalezen. V prostoru VKP Číňovské stráňky byl v minulosti zaznamenán výskyt krasce
druhu Cylindromorphus bifrons na ostřici časné. V celém prostoru záměru těžby se
nevyskytují živné rostliny obou druhů, tzn. není zde Festuca valesica pro Cylindromorphus
bohemicus ani Carex praecox pro Cylindromorohus bifrons. Výskyt na kostřavě žlábkaté není
reálný.
Ostatní fauna je víceméně nevýrazná, nápadé je již zmiňované rozmezí osídlení dvou
sousedních biotopů a to ovsíkové, popř. kostřavové louky a teplomilných úzkolistých trávníků
v západní části posuzované lokality (nápadné například pro modrásky a vřetenušky).“
Část: OBRATLOVCI
Charakteristika (dle Jandy 2015, zkráceno):
Fauna obojživelníků není v lokalitě vytvořena. Tato fauna chybí díky absenci vhodných
biotopů. Možný je náhodný výskyt žab při terestrické fázi anebo spíše při migraci
k rozmnožování. Může pak zde být zaznamenána ropucha obecná, nicméně při terestrické
fázi u tohoto druhu hraje základní roli teritoriální chování - "určitý jedinec vyhledává někdy i
po několik let tentýž denní úkryt (Heusser 1958)"...
Lokalita je však důležitým prvkem výskytu plazů a to tří běžných suchomilných druhů –
slepýše křehkého, ještěrky obecné a užovky hladké. Populace ještěrky obecné dominuje.
Pro rozmnožování ještěrky obecné jsou klíčové kamenné snosy, které byly pečlivě
zaevidovány, a v rámci lokality bude odstraněn pouze jediný. Ostatní kamenné snosy se
nachází mimo zájmovou plochu v místech přirozené vegetace.
Ornitofauna oblasti téměř chybí. Ptáci vlastní plochu až na výjimky (zejména skřivan
obecný, bažant obecný a strnad obecný apod.) trvale neosídlili; ptáci stanovišť křovinatých a
lužních preferují blízké přirozené prostředí a na pozemky ovsíkových luk pouze zalétávají.
Fauna savců je běžná, eurytopní.
Průzkum byl zaměřen na živočichy, kteří mají přímou vazbu na lokalitu a na živočichy
sousedních přírodě blízkých biotopů, kteří by mohli být přímo ovlivněni.
Průzkum ptáků se zaměřil přímo na plochu budoucí těžby (hnízdění, zdržování se –
vyhledávání potravy, časté zalétávání).
Výčet zjištěných druhů je uveden v příloze 4 na str. 18.
Janda ve své práci dále na str. 21 zařazuje mapu nejbližších faunistických fenoménů –
výskyty velmi významných druhů živočichů. Všechny záznamy leží mimo území dotčené
navrhovanou těžbou štěrkopísků.

63

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

OBYVATELSTVO
Nejbližší obytná zástavba ve vztahu k ploše těžby se nachází v sídle Číňov. Počet obyvatel
sídla je velmi nízký (územní plán z roku 2011 uvádí počet trvale bydlících 9 – 10 z celkového
počtu cca 540 obyvatel obce Nové Sedlo).
Dle informace obecního úřadu je ve všech částech obce Nové Sedlo (Břežany, Číňov,
Chudeřín, Nové Sedlo, Sedčice, Žaboklilky) přihlášeno k trvalému pobytu celkem 539 osob.
V místní části Číňov trvale žije 10 obyvatel, v Chudeříně 10 osob a v Břežanech 41 osob.
Ve všech částech obce Chbany (Hořenice, Chbany, Malé Krhovice, Poláky, Přeskaky,
Roztyly, Soběsuky, Vadkovice, Vikletice) je přihlášeno k trvalému pobytu celkem 622 osob.
V Chbanech je evidováno 358 osob, v Roztylech 11 osob a v Soběsukách 16 osob.
Ve všech částech obce Březno (Březno, Denětice, Holetice, Kopeček, Nechranice, Stranná,
Střezov, Vičice) je přihlášeno k trvalému pobytu celkem 1305 osob. V Nechranicích je
evidováno 59 osob.
HMOTNÝ MAJETEK
Stavby
Budovy
V ploše těžby se nenachází žádné budovy.
Jiné stavby
Na lokalitě se nenachází meliorační zařízení.
V severozápadní části území na pozemku č.p. 257/1 (prostor sadu) je umístěno zařízení
geotechnického monitoringu v okolí Nechranické nádrže, sloužící pro umístění měřícího
přístroje ke sledování stability hráze. Způsob těžby v okolí tohoto zařízení aktuálně řeší
oznamovatel s majitelem objektu Povodím Ohře, s.p. Do doby předložení oznámení nebylo
vyjádření Povodí Ohře s.p. k dispozici.
Produktovody
Východní hranice plochy těžby je vymezena v bezpečnostním pásmu dvou produktovodů:

 VVTL plynovod GAZELA
VVTL plynovod GAZELA DN1400 nadregionálního významu. Ochranné pásmo je 12
m od potrubí. Bezpečnostní pásmo je 200 m na každou stranu od potrubí. Koridor
VVTL je veden z velké části souběžně s potrubím dálkovodu hořlavých kapalin,
trasa vede mimo zastavěné části obce.
 Dálkovod hořlavých kapalin
Územím prochází potrubí dálkovodu hořlavých kapalin ve vlastnictví firmy ČEPRO.
Koridor prochází mimo zastavěné části obce. Přesné údaje o poloze trasy podléhají
zákonu o utajovaných skutečnostech a stavební záměry v území podléhají
vyjádření a souhlasu firmy ČEPRO.
Návrh odstupu hranice těžby od osy produktovodů vychází ze zkušeností oznamovatele
z přípravy těžebních záměrů v širším okolí v minulosti. Projektován je odstup hranice plochy
pro těžbu štěrkopísků ve vzdálenosti 70 m od plynovodu.
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Pozemky
Značná část dotčených pozemků, plánovaných k využití pro těžební záměr je ve vlastnictví
oznamovatele (31,6%). Většina pozemků je ve vlastnictví soukromých osob (66,2%). Menší
výměra připadá na Státní pozemkový úřad (2,2%) a obec Nové Sedlo (jeden pozemek při
okraji, 0,004%).

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že „území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení“ (§11 zákona č. 17/1992 Sb.), přičemž
podle §12 zákona č. 17/1992 Sb. „"Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují
mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s
dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány
další živé organismy a ostatní složky životního prostředí. Mezní hodnoty musejí být
stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení
znečišťujících látek a činností."
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí je provedeno ve vztahu
s plněním/neplněním mezních (limitních) hodnot, popř. cílových limitních hodnot (např.
cílových imisních hodnot) pro jednotlivé složky životního prostředí a ochranu veřejného
zdraví:
Kvalita ovzduší
V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit průměrných ročních
koncentrací posuzovaných látek ( benzo(a)pyren, NO2 a prachové částice PM10 a PM2.5) dle §
11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. V území dochází k překračování imisního limitu 24hodinové imisní koncentrace PM10 (stanoveného jako povolený počet max. 35ti překročení
limitní koncentrace 50 µg/m3).
Hlukové zatížení
Na základě posouzení stávající hlukové zátěže – viz příloha 1 (Hejna 2015) je možné
konstatovat, že na dotčených komunikacích v okolí úpravny nejsou překračovány hlukové
hygienické limity.
Územní plán obce Nové Sedlo uvádí v souvislosti s využitím území pro těžbu štěrkopísku
jako potenciální problém dopravy štěrkopísků po silnici (pozn.: myšlena silnice procházející
sídlem Břežany). Tento problém je řešen využitím pasového dopravníku pro přepravu
suroviny v místa těžby na úpravnu.
Kvalita vod
Kvalita povrchových a podzemních vod nebude za standardních podmínek provozu
(nejsou uvažovány havarijní stavy) záměrem ovlivněna, proto není kvalita povrchových vod
blíže specifikována.
Vlivy na ekosystémy
Současný způsob využití území je možné zjednodušeně posoudit na základě informace o
ekologické stabilitě území. Koeficient ekologické stability území, vypočtený na základě
poměru stabilních a nestabilních kultur je 0,29. Území s hodnotami KES v rozmezí nad 0,1 –
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0,3 jsou dle Míchala popsány jako „území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými
zásahy“ (Míchal, 1985). Na území obce Nové Sedlo převažují pozemky zemědělské půdy
(85%) s dominancí půdy orné (80,3% ze ZPF). Podíl trvalých travních porostů na plochách
zemědělské půdy je 9,3%. Velmi nízký je podíl lesa (3,6%).
Z pohledu konceptu ekologické stability by bylo vhodné ve správním území obce Nové
Sedlo zvýšit podíl ekologicky stabilních ploch.
Vlivy na krajinu
Dlouhodobá těžba v prostoru mez Chbany, Roztyly a Břežany se projevuje v reliéfu krajiny.
Těžbou dochází k zahloubení původního terénu o mocnost vytěžené suroviny, což je přibližně
6 m. Tato změna je patrná pouze z bezprostřední blízkosti vytěžených lokalit, z dálkových
pohledů není běžně pozorovatelem zaznamenatelná. Technicistní projev úpravny v krajině je
dočasný – po ukončení využití území pro těžbu bude veškeré zařízení odstraněno. Kumulace
vlivů těžby na ráz krajiny se neprojevuje významně negativně.
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ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU I NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Hodnocení velikosti a významnosti vlivů je uvedeno v kapitole D.II.
1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Vlivy na zdraví obyvatel souvisí s provozem zdrojů znečišťování ovzduší a s provozem
zdrojů hluku. Další faktory, ovlivňující zdraví obyvatel (např. vibrace), nebudou ve významné
míře přítomny.
Současný stav životního prostředí v území v okolí budoucí těžebny a předpokládaných
přepravních tras je těžbou štěrkopísků již ovlivňován. Jelikož nedojde k navýšení kapacity
těžby štěrkopísků v území, je předpokládáno, že rozsah vlivů, souvisejících s novým těžebním
záměrem, bude srovnatelný s rozsahem vlivů stávajících.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je hodnocením zdravotních rizik „posouzení
míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních
podmínek a způsobu života.“
Kapacity záměru jsou shodné s předchozím těžebním záměrem oznamovatele. S ním
spojená zdravotní rizika hodnotil Skácel v rámci procesu EIA (Skácel, 2006). Aktuální záměr
se od předešlého těžebního záměru v identifikaci nebezpečnosti, určení vztahu mezi
dávkou a účinkem neodlišuje. Expozice se taktéž významně nemění, dochází k posunu
těžební plochy k sídlu Číňov (s menším počtem trvale žijících obyvatel, než v obcích
v blízkosti stávajících těžebních ploch).
Za účelem vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo autorizovanou osobou vypracováno
formalizované hodnocení, které je přílohou 6 oznámení (Pelikánová 2015). Níže cituji ze
závěrů studie.
„V rámci modelových výpočtů byly vyhodnoceny příspěvky vyvolané zprovozněním
záměru k imisním koncentracím suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého
(NO2), a benzo(a)pyrenu.
Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků suspendovaných částic byly zjištěny
nejvýše v úrovni desetin µg/m3 pro frakci PM10, resp. v úrovni setin µg/m3 pro frakci PM2,5
Příspěvky záměru k denní imisní koncentraci PM10 lze očekávat u obytné zástavby
v rozsahu 1,08 do 4,23 µg/m3. Tyto denní příspěvky představují maximální zjištěné hodnoty
v rámci provedených výpočtů, které by mohly být dosahovány při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého větru.
Samotné příspěvky z provozu záměru nepřekračují doporučené hodnoty AQG (Air Quality
Guidelines) dle WHO. Doporučená 24 hodinová koncentrace pro PM10 je 50 g/m3, směrná
roční koncentrace činí 20 µg/m3 pro PM10 a 10 g/m3 pro PM2,5.
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Dle monitoringu stávajících imisních koncentrací v rámci celé České republiky lze
zvýšeným koncentracím suspendovaných částic obecně přisuzovat plošný charakter. Také
v rámci zájmového území se dle map úrovní znečištění zveřejněnými ČHMÚ v současnosti
předpokládají imisní koncentrace suspendovaných částic vyšší než cílové hodnoty koncentrací
doporučené WHO, což je spojeno se zvýšenými zdravotními riziky.
Vzhledem k závažnosti účinků prašného aerosolu na zdraví je třeba minimalizovat
příspěvky realizací všech dostupných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit se také
na snižování sekundární prašnosti. Byl navržen výčet opatření ke snižování emisí
suspendovaných částic a v rámci provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší budou tato
opatření závazně stanovena.
Vypočtené roční imisní příspěvky suspendovaných částic významně negativně neovlivní
stávající průměrnou míru znečištění ovzduší prašným aerosolem v zájmové lokalitě a ani s tím
související úroveň účinků na zdraví obyvatel demonstrovanou teoretickým výpočtem výskytu
vybraných zdravotních ukazatelů a odhadem počtu předčasných úmrtí. Při porovnání stávající
dlouhodobé imisní situace v lokalitě a projektové varianty realizace záměru nebyla tímto
výpočtem zaznamenána významná změna.
Podle modelového výpočtu rozptylu látek v ovzduší se roční imisní příspěvky oxidu
dusičitého u obytné zástavby očekávají nejvýše v úrovni setin µg/m3. Příspěvky k hodinové
imisní koncentraci za zhoršených rozptylových podmínek mohou dosahovat hodnot jednotek
µg/m3 (dle výpočtu do 3,03 µg/m3).
Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro roční
koncentraci (40 µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) –
i při zohlednění stávající průměrné roční imisní zátěže v lokalitě.
U benzo(a)pyrenu byla provedena charakterizace rizika z hlediska jeho karcinogenního
účinku. Pro inhalační expozici byl proveden teoretický výpočet tzv. míry pravděpodobnosti
zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (ILCR).
ILCR pro příspěvky benzo(a)pyrenu záměru byla vypočtena v rozsahu 3,1.10-9 až 4,8.10-8,
tzn. o dva až tři řády pod úrovní přijatelné míry rizika. Přijatelná míra rizika je doporučena
v úrovni 1 až 9 případů nádorového onemocnění při celoživotní expozici na milion
exponovaných osob.
Pro imisní koncentraci dle map úrovní znečištění (0,74 až 0,78 ng/m3) činí ILCR 6,4.10-5 až
6,8.10-5 (tj. 6 až 7 případů onemocnění rakovinou na sto tisíc celoživotně exponovaných
osob). Tato hodnota ILCR je jeden řád nad doporučeným rozmezím přijatelného rizika.
U benzo(a)pyrenu se ale nejedná o ojedinělý stav. Situace přesahující doporučené rozmezí
přijatelného rizika, jak vyplývá ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a
imisního měření v rámci monitorovacího systému, je dlouhodobě na většině území České
republiky. I podle průměrných ročních hodnot stanovených na měřících stanicích
reprezentujících imisní pozadí (stanice Košetice: 0,4 ng/m3) se úroveň ILCR pohybuje v řádu
10-5 (3,5.10-5).
Podkladem k hodnocení expozice hluku byly výpočty hlukové studie. Byla vyčíslena
předpokládaná hluková zátěž z obslužné dopravy na používaných veřejných komunikacích a
hluk z provozu záměru (stacionární zdrojů) – realizace protihlukového valu, skrývka a odvoz
skrývkových materiálů, samotná těžba, úpravy suroviny a související činnosti. V případě
záměru je posuzována pouze denní doba vzhledem k tomu, že v noční době nebude
probíhat těžba ani nebudou provozovány obslužné mechanismy a související doprava.
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Pro nulovou variantu (bez realizace záměru) se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A z dopravy u obytné zástavby v obci Chbany v denní době pohybují v rozsahu hodnot 42,0
až 58,1 dB v blízkosti komunikace č. II/225, resp. v rozmezí 48,9 až 49,6 dB na severním okraji
obce Chbany v blízkosti silnice č. III/2253, která je také využívána jako přístupová k úpravně
Roztyly. U obytné zástavby v Nechranicích se dle výpočtu pohybují hladiny hluku v denní
době v rozmezí 41,4 až 44,0 dB.
Z hlediska odhadu výskytu nepříznivých účinků u exponované části obyvatelstva
spojených s očekávanými hladinami hluku je možné obecně u hlukové zátěže v úrovni nad 50
dB předpokládat obtěžování, nad 55 dB se může projevit zhoršená komunikaci řečí. I bez
realizace záměru (nulová varianta) dosahuje hluková zátěž v těsné blízkosti komunikace II/225
(body č. 9 až 12) hladin v rozsahu 56,1 až 58,1 dB.
Na ostatních místech se předpokládají hladiny hluku v denní době nižší než 50 dB, tj.
nedosahují prahových hodnot, které jsou spojeny s nepříznivým ovlivňováním zdraví a
pohody u většiny obyvatel.
U obytné zástavby v těsné blízkosti komunikace č. II/225, kde byla zjištěna nejvyšší
hluková zátěž (bod č. 9 až 12), je možné v souvislosti s provozem obslužné dopravy záměru,
očekávat nárůst hladin akustického tlaku v projektové variantě o + 0,3 dB, tj. na hodnoty LAeq
= 56,4 až 58,4 dB.
Na ostatních referenčních místech lze předpokládat nárůst o maximálně + 0,4 dB.
V těchto případech se jedná se o minimální, subjektivně nezaznamenatelný nárůst.
U objektů u komunikace č. III/2253 (bod č. 3 a 4) je možné v souvislosti s provozem
obslužné dopravy záměru, předpokládat nárůst hladin akustického tlaku v projektové variantě
o + 1 až + 1,1 dB, tj. na hodnoty LAeq = 50,0 až 50,6 dB, které se pohybují u prahových
hladin spojených s mírným obtěžováním.
V případě hluku ze stacionárních zdrojů v lokalitě Číňov budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v denní době dosahovat hodnot LAeq = 43,4 až 43,8 dB při skrývkách a
odvozu skrývkových materiálů, resp. LAeq = 41,5 až 41,8 dB při samotné těžbě.
Nejvyšší hladiny hluku byly zjištěny při samotné přípravě území, resp. výstavbě
protihlukového valu a to v úrovni LAeq = 52,4 až 53,2 dB. V případě této činnosti se ale jedná
pouze o krátkodobé působení po časově omezenou dobu, v řádech dnů.
V lokalitě Roztyly se v denní době předpokládají hladiny hluku v úrovni LAeq = 49,8 dB.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu těžebny a úpravny bude vnímán subjektivně.
Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k poloze záměru a
přepravním trasám a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Na základě provedeného hodnocení je možné posuzovaný záměr těžby štěrkopísku
na lokalitě Číňov považovat za akceptovatelný.“
2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Pro posouzení vlivu těžby štěrkopísku na lokalitě Číňov na kvalitu ovzduší byla
vypracována rozptylová studie (ta je přílohou 2 oznámení).
V rozptylové studii byla s využitím výpočtového modelu posouzena varianta realizace
záměru (označeno jako varianta projektová). Tzv. nulová varianta popisuje současný stav
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lokality. Pro stanovení imisních koncentrací v rámci nulové varianty byla použita stávající
úroveň znečištění v předmětné lokalitě.
V rozptylové studii byly hodnoceny emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z deponií skrývek a
suroviny. Emise TZL z vlastní těžby a úpravy štěrkopísku nebyly tedy v rozptylové studii
uvažovány, neboť těžená surovina má vlhkost min. 8 %. Do výpočtů byla zahrnuta
resuspenze, tj. opětovné zvíření, prachu. Dále byly hodnoceny emise benzo(a)pyreny, NO2,
částic PM10 a PM2.5 ze spalování motorové nafty v používaných mechanismech a nákladních
vozidlech.
Zvolené výpočtové body pokrývají území v okolí navrhované pískovny a v okolí úpravny.
Jejich umístění v sídlech Číňov, Roztyly, Chbany a Nechranice je znázorněno na obrázku č. 7
rozptylové studie.
Vzhledem k tomu, že posuzovaným záměrem je pokračování těžby na území obce
Nové Sedlo a úpravy suroviny na území obce Chbany, jsou hodnoty příspěvků imisních
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek vypočtené v rozptylové studii součástí
stávající úrovně znečištění v lokalitě.
V rozptylové studii byly, jak uvádí zpracovatelka rozptylové studie „z důvodu předběžné
opatrnosti“, vypočítané příspěvky ročních imisních koncentrací vyvolané provozem
předkládaného záměru přičteny ke stávajícím hodnotám imisních koncentrací.
Tento metodický přístup není, dle mého názoru, správný, neboť důvody pro aplikaci
principu předběžné opatrnosti ve smyslu její definice4 nejsou přítomny. V případě
sledovaných látek je vztah příčiny a následku (tzn. účinek koncentrací znečišťujících látek)
vědecky prokázán. Vypočtené imisní příspěvky tak spíše představují modelový podíl
provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší na celkové předpokládané imisní
situaci v zájmovém území.
Z výsledků rozptylové studie plyne:
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP
Imisní limit: 1 ng/m3 (1 000 pg/m3)
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,004 ng/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací BaP od 0 do 0,0004 ng/m3, tj. od 0 do 0,04 % z imisního limitu.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
benzo(a)pyrenu pohybují od 0,000036 do 0,000556 ng/m3, tj. 0,004 – 0,056 % z limitu.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP v rozmezí hodnot 0,74 – 0,78 ng/m3.

4

Definice dle Prohlášení o principu předběžné opatrnosti z Wingspreadu v roce 1998:
„Jakmile určitá činnost představuje riziko poškození lidského zdraví nebo životního prostředí,
měla by být přijata předběžná opatření, a to i v případě, že vztah příčiny a následku není zcela
vědecky prokázán.“
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Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci záměru posuzovaného rozptylovou studií.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2
Imisní limit: 40 µg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,2 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,02 µg/m3, tj. od 0 do 0,05 % z imisního limitu (40
µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 pohybují od 0,0019 až 0,0286 µg/m3, tj. 0,005 až 0,07 % z imisního limitu.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci NO2 v rozmezí hodnot 12,7 – 13,5 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 40 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 10 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 3 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních
koncentrací NO2 pohybují mezi hodnotami 0,78 až 3,03 µg/m3.
Na základě hodnot maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 naměřených na
monitorovacích stanicích Droužkovice, Tušimice a Chomutov v posledních pěti letech a
vypočtených hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 lze
předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době
překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10
Imisní limit: 40 µg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 1 µg/m3. V obytné zástavbě,
ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM10 od 0 do 0,2 µg/m3, tj. od 0 do 0,5 % z imisního limitu.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM10 pohybují od 0,0072 do 0,2251 µg/m3, tj. 0,02 – 0,56 % z limitu. K vypočteným hodnotám
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příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM10 v rozmezí hodnot 26 – 27,4 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové
roční imisní koncentrace PM10 označit za zanedbatelné. Roční imisní limit pro PM10 není
v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku
provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10
Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok)
Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci liniových zdrojů (úsek 1 – převoz skrývky), kde dosahují hodnoty
20 µg/m3. V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k max. denním
imisním koncentracím PM10 pohybují od 0 do 2 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k max. denním imisním koncentracím
PM10 pohybují od 1,08 do 4,23 µg/m3. Počet překročení zvolených denních imisních
koncentrací částic PM10 je uveden v tabulce č. 26 rozptylové studie.
Do příspěvků imisních koncentrací PM10 je zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření)
prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu
24-hodinové imisní koncentrace PM10 v rozmezí hodnot 49,8 – 51,9 µg/m3. Hodnota denního
imisního limitu pro PM10 (50 µg/m3 s možností překročení maximálně 35krát za rok) je
v současné době v zájmové lokalitě překračována.
Hodnotu pozaďové 36.nejvyšší 24-hodinové imisní koncentrace částic PM10 nelze přičíst
k hodnotám příspěvků maximálních denních imisních koncentrací částic PM10 vypočtených
v rozptylové studii. Vzhledem k tomu že se jedná o pokračování těžby v zájmové lokalitě, jsou
vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací PM10 součástí imisního pozadí. Výše
v textu jsou uvedena opatření ke snižování prašnosti, které jsou v posuzované provozovně
používána.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5
Imisní limit: 25 µg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,4 µg/m3. V obytné zástavbě,
ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM2.5 od 0 do 0,03 µg/m3, tj. od 0 do 0,12 % z limitu.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM2.5 pohybují od 0,003 až 0,0585 µg/m3, tj. 0,012 až 0,23 % z limitu. K vypočteným
hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla
zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na
vypočtených hodnotách.
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V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM2.5 v rozmezí hodnot 15,9 – 16,6 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové
roční imisní koncentrace PM2.5 označit za zanedbatelné. Roční imisní limit pro PM2.5 není
v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku
provozu posuzovaného záměru.
Ve vztahu k ochraně zdraví obyvatel je podstatné zjištění o překračování imisního limitu
pro 24-hodinové koncentrace prachových částic PM10. Rozptylová studie uvádí následující
opatření ke snižování prašnosti. Vyjmenovaná opatření jsou zakotvena v provozním řádu
zdroje znečišťování ovzduší pískovny Chudeřín I vč. úpravny a dále jsou stanovena v
závazném stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 137369/2012/KUUK
2956/ZPZ/2012-4 k pískovně Chudeřín I.:
 otvírka je omezena na nezbytně nutný rozsah, aby surovina před vlastním odtěžením
nepozbyla přirozenou vlhkost v ní obsaženou,
 na vytěžené ploše jsou průběžně prováděny rekultivační
minimalizována doba okryté plochy náchylné k erozi,

práce,

aby

byla

 povrch účelových dopravních cest v dobývacím prostoru je zhutněn,
 v případě nepříznivých klimatických podmínek jsou účelové dopravní cesty v dobývacím
prostoru zkrápěny,
 rychlost pasových dopravníků je zvolena tak, aby v průběhu dopravy povrch vrstvy
materiálu nepozbyl své přirozené vlhkosti,
 okolí dopravníků a násypky je průběžně čištěno,
 surovina je na deponie sypána z minimální sypné výšky nad jejím povrchem,
 produkt je na skládkové haldy sypán z minimální sypné výšky nad jejich povrchem,
komunikace sloužící pro expedici produktů jsou vybaveny souvislým zpevněným
povrchem, jsou průběžně čištěny a v případě potřeby rovněž zkrápěny.
Provozovatel (totožný s oznamovatelem) zařazují zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č.
2 zákona o ochraně ovzduší do bodu 5.11., přesto, že je obvyklé spíše zařazení do bodu 5.13.
Praktický dopad zařazení je zřejmý z porovnání povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně
ovzduší v případě povolení a provozu zdroje.:
kód
5.11. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba,
úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném
3
výkonu vyšším než 25 m /den
5.13. Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování,
především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava, o
3
projektované kapacitě vyšší než 25 m /den

A
x

x

B
x

C
x

x

Sloupec A -je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec B -jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
Sloupec C -je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
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Pro oba uvedené zdroje platí povinnost vypracování rozptylové studie a provozního řádu.
Pro zdroj 5.11 (na rozdíl od zdroje 5.13) je vyžadováno ve smyslu § 11 odst. 5 uložení
kompenzačních opatření ve stanovených případech5. Jelikož se nejedná o stanovený případ,
kompenzační opatření ve smyslu § 11 odst. 5 být uložena nemohou. Přesto doplňuji, že
v oblasti posuzované rozptylovou studií (tedy v oblasti vlivu zdroje – pískovny) imisní limit s
dobou průměrování 1 kalendářní rok překročen nebyl. Dle výsledků rozptylové studie budou
celoroční imisní limity nadále plněny.
Podle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. (o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší), přílohy č. 8 (jež stanoví
podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje, platí pro zdroj 5.11 (dle vyhlášky 4.5.1) a
zdroj 5.13 (dle vyhlášky 4.5.3) technické podmínky provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází
k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povahu procesu, například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
b) instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
c) opatřeními pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a
manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních
prostorů expedujících dopravních prostředků.
K citovaným, vyhláškou vyžadovaným, technickým podmínkám provozu uvádím, že
uvedená opatření jsou v přiměřené míře aplikována a to následujícím způsobem:
 Třídící a drtící zařízení nejsou zakrytována z důvodu drcení vlhkého štěrku a dále
využití mokrého způsobu úpravy, kdy je tříděna mokrá surovina.
 Pásový dopravník přepravuje čerstvě natěženou surovinu s dostatečnou přirozenou
vlhkostí, proto není zakrytován.

5

Pokud by provozem stacionárního zdrojů (pískovny a úpravny) došlo v oblasti jejich vlivu na
úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok
uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již
překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje pouze při
současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou
znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá
stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. To je právě příklad zdroje 5.11 (a též
5.13), neboť specifický emisní limit není stanoven. Podle dřívější právní úpravy, vyhlášky MŽP č.
355/2002 Sb. platilo, že „technické podmínky provozu vybraných zdrojů, které obsahují požadavky na
konstrukci, vybavení zařízení a provozování technologického procesu, specifické emisní limity doplňují
nebo nahrazují. Tato právní úprava však již byla zrušena, přičemž zákon o ochraně ovzduší ustanovení
o nahrazení specifických emisních limitů technickými podmínkami provozu (pro daný zdroj)
neobsahuje. Zákon jednoznačně stanoví v § 4 odst. (6), že „Technické podmínky provozu doplňují
emisní limity“.
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 Úprava štěrkopísku probíhá mokrým způsobem.
 V případě nepříznivých klimatických podmínek jsou účelové dopravní cesty
v dobývacím prostoru zkrápěny. Komunikace sloužící pro expedici produktů je od
sjezdu z hlavní veřejné silnice opatřena asfaltem, který končí 100 metrů za mostovou
váhou. Ostatní účelové komunikace v úpravně jsou štěrkové. Pro zamezení prašnosti
je využíván kropící vůz ŠKODA 706 RTH. Zkrápí se tyto plochy: prostor skrývek, prostor
těžby, prostor úpravny, příjezdová komunikace od veřejné po úpravnu. Četnost
zkrápění je dle potřeby, při zvýšené prašnosti, když je potřeba, tak i každý den.
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že záměr negativním způsobem neovlivní kvalitu
ovzduší v oblasti jeho vlivu.
3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY
V akustické studii (Hejna, 2015 viz příloha 1) byl posouzen vliv záměru na akustickou zátěž
v chráněném venkovním prostoru staveb. Hodnocen byl vliv provozu stacionárních zdrojů
hluku a vliv vyvolané nákladní automobilové dopravy (liniové zdroje). Posuzován byl
výhledový stav v roce 2025 bez záměru a se záměrem. Výpočtové body jsou umístěny ve 4
výpočtových oblastech v okolí těžební lokality, úpravny a přepravních tras.
Ve výpočtových bodech byla modelově zjišťována ekvivalentní hladina akustického tlaku
pro hluk z dopravy a hluk z provozu lomu (konkrétně skrývkových prací). Posouzení bylo
provedeno pro denní dobu ve výškách 3, nebo 6 m nad úrovní terénu.
Výpočet hladin hluku z provozu záměru, byl proveden vzhledem k nejbližším chráněným
venkovním prostorům, resp. chráněným venkovním prostorům staveb, které jsou v době
zpracování akustické studie (srpen 2015) reprezentovány objekty:
Stacionární zdroje hluku
Oblast 1 (Číňov)
 Referenční bod č. 1 (RB1) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 22, Z fasáda RD,
Číňov. Výška h = 3 metry.
Oblast 2 (Roztyly)
 Referenční bod č. 2 (RB2) – chráněný venkovní prostor – na Z rohu pozemku náležící k
RD č.p. 7, Roztyly. Výška h = 3 metry.
Liniové zdroje hluku
Oblast 3 (Chbany)
 Referenční bod č. 3 (RB3) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 37, Z fasáda,
Chbany. Výška h = 3 metry.
 Referenční bod č. 4 (RB4) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 4, Z fasáda, Chbany.
Výška h = 3 metry.
 Referenční bod č. 5 (RB5) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 23, Z fasáda,
Chbany. Výška h = 3 a 6 metrů.
 Referenční bod č. 6 (RB6) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 23, V fasáda,
Chbany. Výška h = 3 a 6 metrů.
 Referenční bod č. 7 (RB7) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 21, Z fasáda,
Chbany. Výška h = 3 a 6 metrů.
 Referenční bod č. 8 (RB8) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 21, V fasáda,
Chbany. Výška h = 3 a 6 metrů.
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Referenční bod č. 9 (RB9) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 17, J fasáda,
Chbany. Výška h = 3 metry.
 Referenční bod č. 10 (RB10) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 14, S fasáda,
Chbany. Výška h = 3 metry.
 Referenční bod č. 11 (RB11) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 15, S fasáda,
Chbany. Výška h = 3 metry.
 Referenční bod č. 12 (RB12) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 18, S fasáda,
Chbany. Výška h = 3 metry.
Oblast 4 (Nechranice)
 Referenční bod č. 13 (RB13) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 28, Z fasáda,
Nechranice. Výška h = 3 a 6 metrů.


Umístění jednotlivých výpočtových bodů je znázorněno v hlukové studii.
Výsledky výpočtových modelů pro hluk ze stacionárních zdrojů
Simulovány byly 4 modelové situace pro zvolený výpočtový rok 2025:





výstavba protihlukového valu,
provádění skrývky a odvoz skrývkových materiálů,
těžba,
úpravna Roztyly.

Hluk z výstavby protihlukového valu
Modelová situace představuje výstavbu protihlukového valu (ze skrývkových materiálů,
výška 4,5 m, šířka koruny 3,0 m, pata valu 10,0 m) pomocí buldozeru. Navážka materiálů je
pomocí dumperů. Hrnutí a rovnání provádí buldozer.
Tabulka 23: Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2025 se záměrem – výstavba
protihlukového valu
denní
noční
noční doba - vypočtená
doba
doba
LAeq,8h [dB]
limitní
LAeq,1h [dB]
limitní
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
LAeq,8h
LAeq,1h
areál.dop. stac.zdr. celkem
areál.dop. stac.zdr. celkem
[dB]
[dB]
29,6
52,4
52,4
50,0
31,1
53,2
53,2
50,0
denní doba - vypočtená

Referenční
bod

výška
[m]

1
1

3
6

Hluk z provádění skrývky a odvoz skrývkových materiálů
Modelová situace představuje stav maximálního přiblížení během skrývky orniční vrstvy
pomocí buldozeru, nakládky rypadlem a pohyby dumperů (převoz skrývek). Intenzita pohybu
dumperů při odvozu skrývky je 20 pohybů NA/1 hodinu.
V době provádění skrývek v blízkosti obce Číňov bude již vybudován protihlukový val (viz
předchozí situace).
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Tabulka 24: Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2025 se záměrem –
provádění skrývky a odvoz skrývkových materiálů
denní
noční
noční doba - vypočtená
doba
doba
LAeq,8h [dB]
limitní
LAeq,1h [dB]
limitní
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
LAeq,8h
LAeq,1h
areál.dop. stac.zdr. celkem
areál.dop. stac.zdr. celkem
[dB]
[dB]
18,5
43,3
43,4
50,0
20,4
43,8
43,8
50,0
denní doba - vypočtená

Referenční
bod

výška
[m]

1
1

3
6

Hluk z těžby
Jako dobývací stroj je použit kolový nakladač. V technologickém procesu je zařazen
mobilní vibrační třídič ROBOTRACK, na němž proběhne oddělení hrubé frakce (kamenů).
Z ROBOTRACKU jde surovina na pasový dopravník.
Tabulka 25: Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2025 se záměrem –
těžba Číňov
denní
noční
noční doba - vypočtená
doba
doba
LAeq,8h [dB]
limitní
LAeq,1h [dB]
limitní
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
LAeq,8h
LAeq,1h
areál.dop. stac.zdr. celkem
areál.dop. stac.zdr. celkem
[dB]
[dB]
3,9
41,5
41,5
50,0
5,3
41,8
41,8
50,0
denní doba - vypočtená

Referenční
bod

výška
[m]

1
1

3
6

Hluk z provozu úpravny Roztyly
Základní vstupní údaje pro výpočet hluku z provozu úpravny vychází měření hluku
z úpravny Roztyly u nejbližší obytné zástavby v Roztylech. Měření bylo provedeno v roce
2005 společností SONING Praha, a.s. (výsledky měření byly zařazeny v příloze č. 1 hlukové
studie, která byla součástí dokumentace EIA v roce 2007 (Rous, 2007)). Pro chráněný venkovní
prostor u domu č.p. 7 v Roztylech byla naměřena hodnota LAeq,8h 49,5 dB.
K této hodnotě byla přičtena vypočtená hodnota příspěvku z provozu pasového
dopravníku, který bude veden do úpravny v jiné trase, a areálové dopravy (expedice v rámci
provozovny).
Tabulka 26: Příspěvek hluku ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2025 –
úpravna Roztyly
denní
noční
noční doba - vypočtená
doba
doba
LAeq,8h [dB]
limitní
LAeq,1h [dB]
limitní
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
LAeq,8h
LAeq,1h
areál.dop. stac.zdr.* celkem
areál.dop. stac.zdr. celkem
[dB]
[dB]
22,5
37,6
37,7
50,0
denní doba - vypočtená

Referenční
bod

výška
[m]

2

3

*pasový dopravník
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Součet hladin hluku provozu pasového dopravníku a areálové dopravy s hodnotou
ekvivalentní hladiny akustického tlaku provozu úpravny (naměřenou) je uveden v následující
tabulce.
Tabulka 27: Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2025 – úpravna
Roztyly
denní
noční
noční doba - vypočtená
doba
doba
LAeq,8h [dB]
limitní
LAeq,1h [dB]
limitní
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
dle ČSN ISO 1996-2
hodnota
LAeq,8h
LAeq,1h
příspěvek. měření celkem
příspěvek. měření celkem
[dB]
[dB]
37,7
49,5
49,8
50,0
denní doba - vypočtená

Referenční
bod

výška
[m]

2

3

Celková hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku u nejbližšího objektu pro bydlení
činí 49,8 dB.
Výsledky výpočtového modelu pro hluk ze stacionárních zdrojů
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech
pro hluk z liniových zdrojů pro Variantu Projektovou = stav 2025 se záměrem.
Tabulka 28: Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Varianta Projektová = stav 2025 se záměrem
Referenční
bod

výška
[m]

3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
13
13

3
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
9

denní doba –
vypočtená
LAeq,16h [dB]
dle ČSN ISO
1996-2
50,0
50,6
42,4
44,0
43,4
44,9
44,3
45,7
44,7
46,0
58,4
56,4
56,4
57,4
41,7
43,3
44,3

denní doba –
limitní hodnota
LAeq,16h [dB]
55,0
55,0
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
60,0 (70,0*)
55,0
55,0
55,0

noční doba –
vypočtená
LAeq,8h [dB]
dle ČSN ISO
1996-2
-

noční doba –
limitní hodnota
LAeq,8h [dB]
-

Hodnoty uvedené se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže.
Tabulka hodnot akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech zvolených staveb
v případě nerealizace záměru (var. nulová) je uvedena na straně 31 hlukové studie.
V jednotlivých bodech by došlo k poklesu o 0,3 až 1,1 dB.
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Vyhodnocení výsledků
Stacionární zdroje
Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku na lokalitě
Číňov vzhledem k velké vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb od
hranice těžebny nepřekročí hlukové hygienické limity. Výjimkou může být situace
pravděpodobně může nastat v průběhu skrývkových prací a výstavby valu/deponie ornice
v blízkosti Číňova. Při přiblížení na nejkratší vzdálenost k obci může dojít ke krátkodobému
překročení limitních hodnot u nejbližších chráněných venkovních prostor v denní době. Tato
situace by neměla být dlouhodobá, očekává se trvání v řádu dnů (jak je uvedeno v hlukové
studii, pozn.: stometrový úsek valů bude ve výstavbě vč. tvarování a úpravy okolí po dobu až
5 – 10 pracovních dnů).
Další skrývkové a těžební činnosti budou akusticky cloněny na počátku těžby (v daném
prostoru) vybudovaným valem. Následná těžba nakladačem je prováděna ze dna těžebního
prostoru, těžební stěna tak vytváří další bariéru pro šíření hluku do okolí. Proto nejbližší
chráněný venkovní prostor staveb bude vůči hodnoceným zdrojům hluku v akustickém stínu
za hranou těžebního prostoru a není nezbytné přijímat další protihluková opatření.
Liniové zdroje
Počet nákladních automobilů zákazníků pískovny se s realizací záměru nezmění, resp.
nebude vyšší než odpovídá i stávající projektované kapacitě těžby a úpravy. Hluk z dopravy
byl hodnocen pro variantu projektovou a nulovou.
Akustický model ukazuje, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku z liniových zdrojů
hluku v denní době u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb v dotčeném území
nebudou překračovat stanovené hygienické limity v denní době.
Hluková studie se zabývá i vyhodnocením, zda by v okolí přepravních tras bylo možné
využít korekci pro starou hlukovou zátěž. Z výsledků, uvedených v kapitole 6. hlukové studie,
vyplývá, že použití korekce na starou hlukovou zátěž je přípustné. Nicméně výsledky,
prezentované v hlukové studii, ukazují, že hlukové hygienické limity jsou v okolí dotčených
komunikací (v hodnoceném území) splněny i bez využití této korekce.
Na stávající akustické zátěži v okolí veřejných komunikací se záměr bude podílet stejnou
měrou jako doposud. Příspěvek k hlukové situaci v okolí odpovídá podílu vyvolané nákladní
dopravy na dopravě celkové na dotčených komunikacích. Tento podíl činí v blízkém okolí
úpravny na silnicích III. třídy 2,5 – 5,8% z dopravy celkové, 16,9 – 27,6% z dopravy nákladní,
na silnici Žatec – Kadaň na úsecích přes Chbany 1,3 – 1,6 % z dopravy celkové a 9,8 – 14,2 %
z dopravy nákladní. Zásadní informaci však poskytuje teprve vyjádření podílu celkové
nákladní dopravy (vč. varianty nesouvisející s provozem záměru) na celkové dopravě. Tato
informace je poskytnuta v tabulce 15 oznámení.
V případě, že by záměr nebyl v území realizován a zcela by ustala expedice štěrkopísků a
písků z provozovny, došlo by k teoretickému poklesu intenzit dopravy o výše uvedené podíly.
Teoretickému z důvodu pravděpodobné náhrady přepravou štěrkopísků a písků z jiných
lokalit. Relativní maximálně možný pokles podílu nákladní dopravy na dopravě celkové
v takovém případě je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 29: Teoretický mezivariantní pokles podílu nákladní dopravy na dopravě celkové
Úsek komunikace
sč.úsek: 4-2528 silnice II/225 (Chbany – Žatec)
sč.úsek: 4-2530 silnice II/225 (Chbany – Kadaň)
silnice III/22512 (z úpravny na Nechranice)

Teoretický pokles podílu
nákladní dopravy na
dotčené komunikaci
-1.2%
-1.5%
-2.2%

silnice III/2253 (z úpravny na Chbany)

-4.8%

Vlivem poklesu podílu nákladní dopravy na akustickou situaci v okolí silničních
komunikací se zabýval Novák. Ten prezentoval (Novák, 2011) vztah poklesu hluku na
klesajícím podílu těžkých vozidel pro rychlost 50 km/h – viz obrázek.
Obrázek 14: Vztah poklesu hluku a klesajícího podílu těžkých vozidel pro rychlost 50 km/h
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Zdroj: (Novák, 2011)

Výchozí podíl nákladní automobilové dopravy na silnici II. třídy přes Chbany je 11,4 –
13,6%. Snížení podílu nákladní dopravy o 1,2 až 1,5% by nepřineslo významnou změnu
hlukové zátěže, pokles ekvivalentní hladiny akustického tlaku by byl vyjádřen v řádu desetin
decibelu.
Výchozí podíl nákladní automobilové dopravy na silnici III. třídy v Chbanech v místě před
křižovatkou s II/225 je 20,9%, teoretické snížení podílu nákladní dopravy je o 4,8%. Pokles
hlukové zátěže by byl o cca 0,8 dB. Taktéž případný teoretický pokles hodnoty ekvivalentní
hladiny akustického tlaku na silnici III. třídy v blízkosti Nechranic by se pohyboval v rozmezí 0
– 0,5 dB.
Výše uvedené údaje jsou precizovány v rámci výpočtů pro tzv. nulovou variantu. Tyto
výsledky ukazují na teoretický pokles ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených
výpočtových bodech o 0,3 až 1,1 dB – viz následující tabulka.
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Tabulka 30: Hluk z provozu na pozemních komunikacích – porovnání varianty Projektová a Nulové,
2025
bod

výška

V0 rok
2025 bez
záměru

V1 rok
2025 se
záměrem

Limitní
hodnota

Splnění
limitu?

rozdíl
Variant 1-0
(2025)

3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
13
13

[m]
3
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
9

[dB]
48,9
49,6
42,0
43,6
43,0
44,5
43,9
45,3
44,3
45,6
58,1
56,1
56,1
57,1
41,4
42,9
44,0

[dB]
50,0
50,6
42,4
44,0
43,4
44,9
44,3
45,7
44,7
46,0
58,4
56,4
56,4
57,4
41,7
43,3
44,3

[dB]
55
55
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
55
55
55

[dB]
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn
splněn

[dB]
1,1
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

Teoretický pokles hlukové zátěže související s ukončením expedice štěrkopísků a písků by
byl málo významný u domů v okolí silnice II. třídy ve Chbanech a v okolí silnice III. třídy
v Nechranicích. Významnější pokles by mohl nastat u dvou obytných objektů, které se nachází
v obci Chbany u silnice III. třídy – mezi výjezdem z úpravny a křižovatkou s hlavní silnicí
ve Chbanech. U obou objektů, resp. v jejich chráněném venkovním prostoru, je hlukový
hygienický limit splněn, proto nejsou navrhována opatření ke snižování hluku v tomto
prostoru, popř. omezení projektované kapacity.
Při těžbě v blízkosti sídla Číňov bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb, dále bude provedeno kontrolní měření hluku v sídle
Roztyly a to po vybudování nové trasy pasového dopravníku. Důvodem je, že splnění limitní
hodnoty není, po zahrnutí nejistoty výpočtu, průkazné.
4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změny vodního režimu
Vyhodnocení vlivu na vody provedl Koroš (Koroš 2015 – viz příloha 3). Z této práce cituji:
„Vlastní těžba neovlivní vodní režim, neboť bude prováděná nasucho. Při případném
zastižení hladiny podzemní vody bude výkop zahrnutý původním materiálem a těžební báze
bude zvýšená 0,5 m nad hladinu vody tak, aby po těžbě zůstala zachována technologická
vrstva pro budoucí rekultivaci.
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Vliv na jímací objekty
V prostoru plánované těžby se nenacházejí žádné jímací objekty podzemní vody.
V okolních nejbližších obcích se v Číňově nacházejí zemědělský areál, chaty i trvalá zástavba,
v obci Soběsuky jsou zbytky obce, zemědělský areál a kostel. Studny zde však nejsou. Studna
není ani u zrušeného hřbitova jv. od Číňova.
Vodoprávní úřad v sídle Číňov žádné studny neeviduje. To nevylučuje existenci
historických studen. Ojedinělá domovní studna ST-1 byla zpracovatelem hydrogeologického
posouzení zaznamenána na sv. okraji Číňova. Nicméně v sídle se nenachází žádný vodní zdroj
s povoleným odběrem podzemní vody. Na jv. okraji Číňova je situován sběrnou jímkou
zachycený pramenný vývěr. Dříve byla nedaleko něj studna, využívaná pro zásobování obce
vodou. Současný provozovatel vodovodu (Severočeské VAK, a.s.) již jímací objekt nepoužívá.
Voda pramenního vývěru odtéká samospádem ze sběrné jímky do obce, kde přítokem cca 0,5
l/s napájí rybník na návsi.
Těžba štěrkopísku by neměla zasáhnout pod hladinu podzemní vody. Neměl by tím být
ovlivněný režim proudění podzemních vod, žádné jímací objekty, a ani odtok z pramenného
vývěru, napájejícího rybník v Číňově.
Rekultivace prostoru těžby
Při těžbě bude na bázi ponechávána 0,2 m mocná technologická vrstva pro pojezd
těžebních a dopravních strojů. V prostoru s výskytem podzemní vody se uvažuje
s ponecháním technologické vrstvy o mocnosti 0,5 m nad zjištěnou hladinou. Toto opatření
bude funkční pouze za předpokladu, že uvedená úroveň bude stanovená v období vyšších
stavů hladin podzemní vody, tj. v jarním období po tání sněhu. Pokud by došlo k výraznému
podtěžení v suchém období, byl by daný prostor za vyšších úrovní hladin podzemní vody
občasně podmáčený.
Dostupné průzkumné sondy a vrty hladinu podzemní vody v zájmovém území nikde
nezastihly. Její výskyt by proto měl být ojedinělý či výjimečný, pravděpodobně pouze
v jihovýchodní části těžby. Pro případ výskytu hladiny podzemní vody je třeba, aby na těžební
bázi nevznikaly prohlubně, a aby výsledný tvar umožnil odtok povrchových vod k nejnižším
místům, kde budou vody přirozeně vsakovat do podzemí, či odtékat dále povrchově.
Cílem je, aby se hladina podzemní vody po rekultivaci nacházela v hloubce v hloubce
0,70-0,85 m pod terénem.
Pro případné úpravy báze terénu ve vytěženém prostoru (vyrovnání bezodtokých
prohlubní) budou využity propustné materiály. Na bázi prohlubní by neměly být ukládány
silně jílovité zeminy.
Po ukončení těžby bude vydobytý prostor upraven do odpovídajících sklonů,
umožňujících samovolný odtok srážkových vod. Terénní úpravy vytěženého prostoru spočívají
v úpravě závěrných svahů, ze sklonu 1:1 na 1:3 a vyrovnání příp. prohlubní. Na povrch
vytěženého území bude rozprostřena vrstva podorniční a ornice.
Svahy o sklonu 1:3 při hranici kontaktu dotčených pozemků s hranicí VKP budou
tvarovány v rostlém terénu (tzn. že nebudou vytvářeny dosypáním).
Monitoring
Postup monitoringu vlivů na vody je popsán v kapitole Opatření ve vztahu k ochraně vod.
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5. VLIVY NA PŮDU
Dočasné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
Realizace záměru vyžaduje dočasné odnětí dotčených pozemků ze zemědělského
půdního fondu v tomto rozsahu:
-

trvalý travní porost 691119 m2
orná půda
163191 m2
zemědělská půda celkem 854310 m2

Na většině ploch je navrženo navrácení pozemků pro zemědělské využití. Na dotčených
pozemcích budou založeny:
- trvalé travní porosty: 76,1706 ha (budou založeny i na pozemcích druhu orná
půda, tj. obnoven bude původní stav před zahájením těžby)
- sad: 9,289 ha (sad bude založen na pozemcích trvalých travních porostů, tj.
obnoven bude původní stav před zahájením těžby)
Sad bude obnoven na místě stávajícího sadu s ořešákem královským a to v rozsahu
účinného půdního bloku č. 7303/26 na pozemku 257/1 na k.ú. Číňov, zmenšeném o plochy
závěrných svahů. Šíře závěrného svahu při zahloubení 6 m bude 18 m (sklon 1:3).
Navržena je výsadba třešně domácí, pro které jsou stanovištní podmínky příznivější.
Pozemky, na kterých bude umístěn pasový dopravník, budou dočasně odejmuty ze
zemědělského půdního fondu. Půda na těchto pozemcích nebude přemisťována. Půda bude
utužená pojezdem mechanizace po souběžné přístupové komunikaci. V rámci sanace a
rekultivace bude provedeno základní zpracování půdy a předseťová příprava pro obnovu
půdní struktury.
Trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
Část pozemků je navržena k odnětí trvalému. Trvalé odnětí pozemků ZPF je odůvodněno
jiným veřejným zájmem, kterým je ochrana přírody. Na vybraných částech pozemků nebudou
zpětně rozprostřeny skryté zúrodnitelné zeminy, ale bude ponechán substrát obnažený
těžbou. Důvodem je snaha o zvýšení biodiverzity území. Předpokládá se rozvoj specifických
společenstev rostlin a živočichů vázaných nebo preferujících obdobná stanoviště.
Doporučení na ponechání obnaženého substrátu vydal v rámci Stanoviska k vlivu na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí (viz povinné přílohy). Doporučeno bylo ponechat sukcesnímu vývoji na obnaženém
substrátu část štěrkopískovny odpovídající cca 20-25 % její celkové výměry. Uvedený rozsah
je však z hlediska velikosti vlivu na zemědělský půdní fond nepřijatelný.
Písčité plochy jsou navrženy na pozemcích oznamovatele a to v rozsahu přijatelném
z hlediska vlivu na ZPF. Celková výměra písčitých ploch bude po rekultivaci činit 4,526 ha, tj.
cca 5% lokality Číňov, Část z této výměry tvoří pozemky druhu ostatní. Písčité plochy na
pozemcích ZPF zaberou 34902 m2. V rámci ZPF budou dotčeny pozemky trvalých travních
porostů TTP (p.č. 581/26 část (TTP) ….. 30421 m2) a orné půdy (p.č. 581/15 část, p.č. 581/14
část (orná), celkem 4484 m2).
Z hlediska ochrany přírody budou písčité plochy tvořit nový významný krajinný prvek
v území (ve smyslu významu pro krajinu, nikoli v legislativním slova smyslu).
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Postup nakládání s ornicí (resp. zúrodnitelnou zeminou, vyvinutou nad štěrkopísky,
podorničí není vyvinuto) byl popsán výše v textu. Po sejmutí svrchní (kulturní) vrstva půdy
následuje dočasné deponování nebo přímé využití na právě dotěžených místech v rámci
těžebny.
Při deponování zemin bude respektován půdní typ tak, aby nedošlo k míchání odlišných
půdních (byť pedogeneticky blízce příbuzných) typů – podrobnosti k ukládání skrývek viz str.
16-17.
Dotčené půdy náleží do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Na základě tohoto kritéria
kvality půdy je záměr přijatelný, neboť bude dočasně odňata půda méně kvalitní.
Těžbou bude organizace zemědělského půdního fondu narušena pouze dočasně. Záměr
nezmění odtokové poměry v území. Záměr za předpokladu zachování plošné štěrkopískové
vrstvy nad nepropustnou bází nebo nad hladinou podzemní vody (v nejvyšší poloze pod bází
lomu) o mocnosti 50 cm nebude docházet ke vzniku zamokřených míst. Ponechaná vrstva
štěrkopísku (nebo písku) bude lokalitu odvodňovat ve směru spádu báze.
V rámci realizace těžby bude odnímána jen nejnutnější plocha zemědělského půdního
fondu, za kterou je považována plocha 10 ha, přičemž po ukončení těžby bude obnoveno
zemědělské využití pozemků.
Odklizové zeminy budou ve vytěžených prostorech ukládány při patě závěrných svahů tak,
aby nedocházelo ke zhoršení jakosti půdy na následně rekultivovaných plochách.
Mocnost zemin rozprostřených při povrchových úpravách před vlastní rekultivací bude
odpovídat původní mocnosti v době skrývek.
Opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond jsou popsána v části oznámení, týkající se havarijních situací (viz str.
94).
V dotčeném území se nenachází zařízení odvodnění a závlah. Na dotčených plochách
nebyla realizována žádná protierozní opatření. S jejich realizací se neuvažuje ani po navrácení
pozemků do zemědělského půdního fondu.
Zábor zemědělských pozemků je s ohledem na kritérium kvality půdy a dočasnost záboru
hodnocen jako přijatelný. V případě trvalého odnětí je významnost vlivu snížena účelem
odnětí, kterým je veřejný zájem na ochraně přírody.
6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Realizací záměru dojde k využití ložiska štěrkopísků.
Negativní vliv na zemědělskou půdu je hodnocen v předešlé kapitole.
Další přírodní zdroje záměr neovlivní.
7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vyhodnocení vlivů záměru na faunu a flóru je převzato z práce Jandy (2015 – viz příloha
oznámení 4).
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Vliv na flóru
Charakter zkoumané lokality je určen tím, že se jedná o plochou část okrouhlé říční terasy,
kde se pravděpodobně původně hospodařilo na orné půdě a následně zde byly založeny
pícní intenzivně kosené louky (ovsíková louka). V nejvyšším místě je ořešákový sad
s podrostem rovněž ovsíkové louky.
Při zhodnocení všech segmentů se dá lokalita označit jako stanoviště, kde převládají
druhy ovsíkových luk a kostřavových trávníků, mírně ovlivněné pronikáním xerotermního
anebo naopak ruderálního prvku. Vegetace celé posuzované lokality čítá minimálně 115
druhů cévnatých rostlin.
Nevyskytují se zde žádné druhy, které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ale jsou
přítomny často druhy vedené jako ohrožené anebo zranitelné (C3 a C4) podle Černého a
červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (zejména xerotermní taxony). Nápadná je
dominance ovsíku vyvýšeného.
Vliv na faunu
Ze zoologického hlediska jde o území, které je plošně rozsáhlé, ale vzhledem
k jednotnému rostlinnému pokryvu byla zjištěna nápadně nízká diverzita bezobratlých a
rovněž i obratlovců.
Vlivy na bezobratlé
Kvalitativními průzkumy byly zjištěny většinou běžné druhy bezobratlých, vázané na
porosty ovsíkové louky, respektive na vybrané kvetoucí druhy, které jsou její součástí
(zejména vikve, čičorka a bodláky a pcháče). V lokalitě není evidována žádná populace
reliktního druhu bezobratlého, vztaženo zejména na faunu motýlů a na fytofágní druhy
brouků širšího okolí (VKP Přívlaky, PP Stroupeč apod.). Fauna bezobratlých oblasti je obecná,
kdy se jedná se o druhy osídlující ruderální anebo luční biotopy, dále mírně mohou pronikat
obecné druhy pionýrských a keřových porostů.
Výskyt ohrožených druhů čmeláků dle Červeného seznamu ohrožených druhů České
republiky není na lokalitě předpokládán. V ploše navrhované těžby bylo pozorovány jiné
druhy, zejména Bombus bohemicus, lapidarius a terrestris. Možnost hnízdění je v travnatých
místech celé plochy (zejména v opuštěných norách hlodavců). Na tyto druhy, resp. jejich
populace nebude mít realizace záměru negativní vliv, neboť se jedná o létavé druhy
s relativně velkou radiací, a je tedy předpoklad, že v případě potřeby změní svá stanoviště a
po úpravách terénu se na příhodná místa vrátí zpět. V okolí se nachází mnoho vhodných,
přírodě bližších stanovišť, kde čmeláci (obecně) nacházejí kromě potravy i dostatek vhodných
míst pro hnízdění a přezimování. Na hodnocené lokalitě se zjištěné druhy vyskytují na
obhospodařovaném biotopu. Úpravou terénu a dalšími úpravami (rekultivace) vznikne
dostatečné množství vhodných náhradních stanovišť, které doplní existující stanoviště v okolí.
Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého stavu jmenovaných druhů z hlediska jejich
ochrany. Není potřeba přijímat žádná zvláštní managementová opatření.
U mravenců je situace obdobná jako u čmeláků, jedná se o druhově velmi početnou a
všudypřítomnou skupinu, přičemž některé drobnější druhy (včetně nalezeného Formica
pratensis, aj.) jsou velmi běžně rozšířené. Pro ochranu bude navržený přesun hnízd prováděný
před skrývkou (nejlépe v době archeologického průzkumu, respektive těsně po jeho
ukončení). Lokalizace hnízd bude provedena před prováděním skrývek, tj. v průběhu

85

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

vegetační sezóny, přičemž před skrývkami musí být již vydáno povolení pro přesun
hnízda/hnízd).
Vlivy na obratlovce
Fauna obojživelníků není v lokalitě vytvořena. Tato fauna chybí díky absenci vhodných
biotopů. Možný je náhodný výskyt žab při terestrické fázi anebo spíše při migraci
k rozmnožování. Může pak zde být zaznamenána ropucha obecná, nicméně při terestrické
fázi u tohoto druhu hraje základní roli teritoriální chování - "určitý jedinec vyhledává někdy i
po několik let tentýž denní úkryt (Heusser 1958)".
Lokalita je biotopem výskytu plazů a to tří běžných suchomilných druhů – slepýše
křehkého, ještěrky obecné a užovky hladké. Populace ještěrky obecné dominuje.
Pro rozmnožování ještěrky obecné jsou klíčové kamenné snosy, které byly pečlivě
zaevidovány, a v rámci lokality bude odstraněn pouze jediný (kamenný snos ve vrcholové
partii Číňovského vrchu). Ostatní kamenné snosy se nachází mimo zájmovou plochu
v místech přirozené vegetace.
Ornitofauna oblasti téměř chybí. Ptáci vlastní plochu až na výjimky (zejména skřivan
obecný, bažant obecný a strnad obecný apod.) trvale neosídlili; ptáci stanovišť křovinatých a
lužních preferují blízké přirozené prostředí a na pozemky ovsíkových luk pouze zalétávají.
Osídlení intenzivně obhospodařovaných ovsíkových luk bylo nápadně nízké, nebyly zjištěny
předpokládané a v oblasti časté druhy jako např. strnad luční anebo bramborníček hnědý.
Fauna savců je běžná, eurytopní.
Průzkum byl zaměřen na živočichy, kteří mají přímou vazbu na lokalitu a na živočichy
sousedních přírodě blízkých biotopů, kteří by mohli být přímo ovlivněni.
Výčet zjištěných druhů je uveden v příloze 4.
Práce Jandy zahrnuje i podrobnější vyhodnocení vlivu záměru na ptáky podle metodiky
Hill a kol. (1997). Průzkum ptáků se zaměřil přímo na plochu budoucí těžby (hnízdění,
zdržování se – vyhledávání potravy, časté zalétávání).
Na základě pracovního postupu metodiky provádí determinaci signifikance nalezených
druhů ptáků. Ve všech případech (pro skřivana polního, strnada obecného, ťuhýka obecného,
bažanta obecného, břehuli říční a pěnici pokřovní) je determinace signifikace (určení
významnosti) hodnocena jako „velmi nízká“. U žádného druhu nebyla zjištěna i přes plošný
rozsah záměru významná ztráta biotopu, protože druhy přímo vázané na plochy budoucí
těžby jsou adaptabilní i na okolní polní agrocenózy (bažant obecným, skřivan polní) a ostatní
druhy jsou vázány na křovinaté lokality, kde nedojde ke ztrátě biotopu. Specifická situace
nastává u břehule říční, kde se hnízdní biotop rozšíří.
Navrženo je opatření neprovádět kácení a skrývkové práce v době hnízdění vybraných
druhů ptáků. Ze zařazené tabulky dob hnízdění vyplývá omezení kácení na zimní období
(běžná limitace kácení), skrývkové práce na měsíce říjen až březen.
Shrnutí - přímé vlivy záměru na faunu a flóru
Záměrem dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů a k zásahu do jejich biotopů.
Nicméně biotop je v plochách 1-3 („ovsíkové louky“) intenzivně obhospodařovaný a s nižší
biodiverzitou. Plochy 5-6 („pískomilná vegetace“) nejsou příliš (pozn.: přírodovědecky nebo
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z hlediska ochrany přírody) významné. Skrývka je zásadním momentem, který způsobí zánik
prostředí a na něj vázaných jedinců a populací.
Diskutován je dále vliv záměru na populace a jedince.
Dopad na populace bude významný anebo střední u některých druhů s výskytem na
specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem
s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy
bezobratlých. Přímé negativní vlivy dostavby záměru na populace ostatních živočichů nelze
očekávat.
Dopad na jedince v souvislosti se zemními pracemi a následující vlastní těžbou je zřejmý
především u bezobratlých a rostlin; u obratlovců se týká zejména plazů a ptáků, vliv na ptáky
lze snížit načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od
dubna do července.
Migrace živočichů nebude narušena.
Nepřímé vlivy záměru na faunu a flóru
Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při těžbě, dále
při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách. Možné jsou další škody, které
mohou být způsobené nevhodnou rekultivací. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé.
Těžební činností – nepřímými vlivy budou dále ovlivněny kontaktní biotopy (7 a 8):
- biotop výslunných svahů terasy,
- ekosystém porostů dřevin (hnízdní lokalita).
Jedná se o:





Hluk, který ovlivňuje etologické návyky živočichů a nedovoluje jim trvalé usídlení
v nejbližším (i když v přirozeném) prostředí.
Prašnost často může snižovat vitalitu přirozených porostů (po zaprášení). Znám je i
negativní vliv jemného prachu při opylování rostlin (větrosnubných).
Vibrace negativně ovlivňují některé významné živočichy písčitých substrátů.
Ruderalizace je nejvýznamnějším nepřímým vlivem na biotopy. Ruderalizaci způsobují
neošetřované ruderální plochy (v tomto případě deponie ornice, popř. skládky
štěrkopísku), jejichž společenstva se intenzivně šíří.

Zpracovatelem biologického hodnocení je doporučeno pískovnu Číňov „rekultivovat
způsoby, které zvyšují biodiverzitu území“. Jako hlavní důvody jsou uváděny:
-

„ochrana konkrétních populací vzácných druhů a společenstev rostlin a živočichů,
obnova a posilování biodiverzity území,
ekologická kompenzace v blízkosti provedených nezbytných technických opatření
(změna biotopů zemědělskou výrobou, výstavbou atp.).“

Dále Janda vyjmenovává prioritními zájmy ochrany přírody (řazeno dle důležitosti při
rekultivaci) a prioritní druhy a společenstva:
„1. zachování společenstev vzniklých během provozu pískovny, jedná se především o
případné periodické tůňky a plochy, dále pak případné
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2. zachování případného hnízdiště břehule říční.
Prioritní druhy a společenstva:
1. Rostlinná společenstva:
2. Druhy:

společenstva písčin s přítomností mrvky (Vulpia sp.).
ropucha zelená (Pseudopidalea viridis)
ropucha krátkonohá (Epidaela calamita)
břehule říční (Riparia riparia)“.

K tomu je nezbytné uvést, že při dodržení výše stanovené zásady těžby nad hladinou
podzemní vody by v průběhu vlastní těžební činnosti žádné periodické tůňky neměly
vzniknout. Ty mohou být vytvořeny záměrně v rámci rekultivace vytěženého prostoru.
Je navrženo ponechání písčitých ploch na ploše odpovídající přibližně 5% dotčeného
území. Vybudování vodní plochy a mokřadu je možné v rámci písčitých ploch. Velikost plochy
bude předmětem dohody s orgánem ochrany přírody, navržena je výměra 450 m2.
Vhodné opatření, spočívající ve vytvoření nové pestré krajinné struktury, je ve svém
rozsahu omezeno mj. vlastnickými vztahy k pozemkům a požadavky předpokládaných
budoucích uživatelů pozemků. Předložený návrh rekultivace je z pohledu oznamovatele tedy
kompromisem mezi snahou o přírodní rekultivaci pískovny, majetkoprávními vztahy a dalším
zamýšleným využitím území (využívání trvalých travních a pastevní využití). Rozsah přírodně
rekultivovaných ploch může být, vždy s přihlédnutím k dalším aspektům využití území,
upraven na základě projednání záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Další písčité plochy mohou být vymezeny v návaznosti na VKP Číňovské stráňky na
závěrných svazích dle výsledků projednávání záměru v procesu EIA.
Předpokládá se, že tyto plochy budou ve smyslu §11a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu sloužit k zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona
o ochraně přírody a krajiny, a že zde může vzniknout registrovaný významný krajinný prvek.
Realizace celoplošné lesní výsadby na dotčených pozemcích není doporučena a
navrhována. Důvodem je dnešní charakter rázu krajiny a předpokládaná nízká biodiverzita
lesních porostů. Navržena je realizace výsadby liniové zeleně podél polní cesty a na hranici
těžebny při východní hranici.
Vlivy na významný krajinný prvek Číňovské stráňky
Ke snížení vlivu na významný krajinný prvek Číňovské stráňky je navržen odstup 10 m od
hranice VKP. Tento odstup, spolu se sklonem závěrných svahů 1:3 budovaných v rostlém
terénu, má zajistit dostatečnou stabilitu budoucího tělesa. Zároveň nebudou podél hranice
s VKP umisťovány deponie zemin ke snížení ruderalizace v blízkosti VKP.
Vlivy na ptačí oblast, resp. husu polní
V rámci posuzování předchozích těžebních záměrů oznamovatele v roce 2008 byla řešena
i problematika vlivu na ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice, resp. na předmět ochrany
– husu polní. Potenciální negativní vliv byl spatřován v ovlivnění potravinové základny husy
polní. Součástí dokumentace vlivů v roce bylo vyhodnocení tohoto vlivu autorizovanou
osobou (Mudra, 2007). Mudra vlivy rozdělil podle životního cyklu záměru.
Kromě již uváděných vlivů vyrušování lidskou přítomností, spočíval (resp. byl spatřován)
případný negativní vliv v „likvidaci ploch potenciálně osetých ozimou pšenicí a ječmenem.“
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Zmiňovány byly též vlivy související se změnou biotopů v průběhu těžby i po těžbě (v
důsledky změny stanovištních podmínek, např. změny hladiny podzemní vody) a možné
ruderalizaci (hodnocení se týkalo orné půdy, vliv by to byl tedy dočasný). Vztaženo k lokalitě
Číňov: lokalita nepředstavuje lokalitu s potravní nabídkou pro zimující husy polní. Jak bylo
uvedeno výše v textu, husy preferují ozimé obilniny, které nejsou na lokalitě Číňov pěstovány.
Kácení dřevin
V ploše těžby se nachází dřeviny, jež budou před zahájením těžby pokáceny.
Největší počet dřevin představuje ořešák královský v rámci sadu (na trvalých travních
porostech) – celkem cca 360 ks (spočítáno dle leteckého snímku z roku 2012). Předpokládá
se, že pokud nedojde v průběhu následujících let k obnově sadu (výsadbě nových dřevin),
bude v době zahájení těžby na předmětném pozemku počet vitálních stromů výrazně nižší
než v současnosti.
Při jižní hranici se dále nacházející menší enklávy dřevin – viz obrázek.
Obrázek 15: Enklávy dřevin - kácení

1
2

3

Stručná charakteristika:
enkláva 1: 2x dub letní, třešeň ptačí, růže šípková, bez černý
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Obrázek 16: Ojedinělá enkláva dřevin v prostoru těžby

enkláva 2: Plocha historické těžby s mladšími náletovými dřevinami, převážně vrby, duby,
javory, růže, při hranici pozemku 2 vzrostlejší topoly. Na tento pozemek byly v nedávné době
ukládány výkopové zeminy (patrné z leteckých snímků).
Obrázek 17: Prostor historické těžby s náletovou vegetací

3 – Další dřeviny – plochy keřů – leží v trase pasového dopravníku (viz obrázek výše).
Jedná se o keřové porosty se zastoupením růže šípkové, hlohu obecného, trnky obecné.
Délka průchodu dopravníku je 60 m, dotčená plocha keřů činí 282 m2.
Na nejvyšší elevaci Číňovského vrchu roste jen několik kusů dřevin (růže šípková, hloh,
bříza).
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Obrázek 18: Kamenný snos v jižní části plochy

Vliv na dřeviny – stromy nebo porosty keřů – mimo plochu sadu je málo významný.
Nejedná se o dendrologicky nebo jinak hodnotné stromy. Zásah do keřových porostů je
plošně málo rozsáhlý.
Negativním vlivem je pokácení stovek ořešáků. Navržena je následná kompenzace v rámci
rekultivace, která spočívá v obnovení sadu. Zpracovatelem biologického posouzení je
doporučeno v daných stanovištních podmínkách využít jako hlavní dřevinu třešeň domácí.
Doplňkově mohou být vysazeny další dřeviny, vč. stromů neovocných (např. dub letní).
8. VLIVY NA KRAJINU
Pro posouzení vlivu plánované těžby na ložisku Číňov byla zpracována samostatná studie
(Klouda 2015), která je přílohou 5 oznámení.
Vstupní krok pro klasifikaci vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz tvořilo vymezení
dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území, v němž lze očekávat bezprostřední fyzické
vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, kde se bude navržený záměr uplatňovat vizuálně,
popř. i jinak sensuálně.
Zájmové území plánované těžby se nachází v nižších partiích území údolí Ohře – zaujímá
mírnou plochou k severozápadu stoupající elevaci Číňovského vrchu. Těžba realizovaná
v zahloubení nemá v plochém terénu předpoklady dosažení většího vizuálního dosahu.
Plochá elevace Číňovského vrchu je ze tří světových stran omezena terénním stupněm –
poklesem terénu. Pouze na východ terén klesá plynuleji. Okrajové svahy elevace zůstanou po
těžbě zachovány. Vizuální uplatnění samotné těžby tak v nejbližším okolí nenastane. V širším
okolí zájmového území plánované těžby se reliéf zdvihá. Vzdálenější svahy údolí Ohře na
pravém břehu stoupají do větších nadmořských výšek, než je vrcholová část Číňovského
vrchu. Výrazně pak se pak terén zvedá na protějším levém břehu Ohře. Z těchto výše se
nacházejících poloh dojde k vizuálnímu uplatnění vlastní těžby – modifikace terénu, proměny
povrchu (odstranění vegetačního krytu) a také prvků s těžbou souvisejících – deponií a
pasového dopravníku situovaného jižně od ložiska. Vizuální uplatnění navrženého záměru tak
nastane do jižních směrů – k Soběsukům, k Roztylům a k Chudeřínu. Za tokem Ohře se
plánovaná těžba uplatní v pohledech z výše položených partií severních svahů – nad Vičicemi,
Strannou, Přívlaky až ke Stroupči. Do západních směrů není předpoklad vzniku vizuálního
účinku velký, vrcholová část elevace Číňovského vrchu je ze západní strany lemována
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vzrostlou zelení, která zůstane zachována. Do východních směrů nebude vizuální uplatnění
uvažované těžby v plochém terénu velké, vyzní v prostoru východně od Číňovského pahorku.
Zákres vymezeného dotčeného krajinného prostoru na podkladu leteckého snímku je
obsahem přílohy č. 1 studie hodnocení vlivů na krajinný ráz (příloha 5 oznámení).
Zásadní metodický krok při posuzování vlivů stavby na krajinný ráz ve shodě s dikcí
zákona na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sb.) představuje identifikace znaků krajinného
rázu přírodní charakteristiky, kulturně-historické charakteristiky a vizuální charakteristiky
území (prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. harmonie v území) a následná
klasifikace míry ovlivnění těchto znaků v důsledku realizace záměru. Celý soubor
identifikovaných znaků krajinného rázu včetně klasifikace vlivů na tyto znaky – pro fázi
realizace (těžby) i pro konečný stav území zahrnující provedení nápravných opatření (sanaci a
rekultivaci) uvádí přiložená studie vlivů na krajinný ráz, níže jsou uvedeny nejdůležitější
skutečnosti a závěry posouzení.
Realizace záměru – těžba štěrkopísku v lokalitě Číňov nezpůsobí nepřijatelný vliv do
přírodní charakteristiky území. Plánovaná těžba zaujme plochou elevaci (vrch Číňov)
vystupující mírně z údolní nivy Ohře, pokrytou převážně travními porosty. Plánovaná těžba si
vyžádá likvidaci ořešákového sadu v severozápadní části zájmového území. Nejsilnější dopad
navrženého záměru bude představovat zásah do terénní morfologie. V rámci dotčeného
krajinného prostoru a jeho přírodní charakteristiky však elevace Číňovského vrchu netvoří
krajinný prvek, popř. znak krajinného rázu zásadního významu či jedinečné cennosti. S
ohledem na tuto skutečnost lze zásah projektované těžby do terénní morfologie připustit.
Nezbytný krok k zapojení těžbou postiženého území do okolní krajiny představuje účelný
rekultivační plán, jehož součástí musí být adekvátní náhrada dotčené zeleně – zemědělská
rekultivace uvažující se znovuzaložením ovocného sadu s využitím perspektivnějších dřevin a
preferovaným návratem pozemků do ZPF jako travní porost. Vlivy na předměty ochrany
přírody a krajiny vyplývající z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.) – přírodní parky či
zvláště chráněná území v důsledku uskutečnění záměru nenastanou. Zájmové území
plánovaného rozšíření těžby zasahuje do registrovaného VKP Číňovské stránky – jeho
severovýchodního výběžku v místě dřívější lokální těžby. Okrajový zásah do uvedeného VKP
nebude z krajinářského hlediska představovat nepřípustný dopad.
Proměna stávajícího využití území bude znamenat významný zásah do kulturně-historické
charakteristiky území. Nynější zemědělské využití bude v dílčí (aktuálně těžené) části
zájmového prostoru uvažované těžby nahrazeno novou hospodářskou aktivitou. Tento stav
bude pouze dočasný – spojený s fází těžby. Po ukončení dobývání a provedení zemědělské
rekultivace bude dřívější funkční zaměření postiženému území navráceno. Zemědělská výroba
si pozici určující hospodářské činnosti a zásadního rysu kulturně-historické charakteristiky v
zájmovém území i širším okolí uchová, a to ve fázi realizace těžby i po jejím ukončení.
Navržený záměr neovlivní kulturně-historické dominanty v území.
Uvažovaná těžba postihne mírnou elevaci v pravobřežní části nivy Ohře. Prostorový
význam Číňovského vrchu či jeho pozice v prostorových vztazích je větší přirozeně z blízkých
pohledů v nižších partiích území. Ze vzdálených výhledů či exponovaných pozic výše nad
řekou tvoří elevace Číňovského vrchu méně výrazný prvek krajinné scény bez zřetelnější
vertikální dimenze. Identifikátorem pozice Číňovského vrchu ze vzdálených pohledů je
ořešákový sad v jeho nejvyšší části, který bude plánovanou těžbou odstraněn. Znovuobnovení
sadu ve sníženém terénu částečně kompenzuje jeho stávající působení v krajinné scéně – ze
vzdálených výhledových míst. Projev zásahu do morfologie Číňovského vrchu včetně
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odstranění ořešákového sadu v jeho nejvyšší části významným způsobem sníží stávající zeleň
na okrajových svazích – ze západních a severních pohledů, kde je přechod Číňovského vrchu
do plochého nivního terénu nejmarkantnější. Nejvýrazněji se navržená těžba projeví v
barevné kompozici krajiny – obnažením světlého podloží. Tento účinek bude relevantní
pouze ze vzdálených výhledů (výše položené partie svahů nad levým břehem Ohří, okolí
Soběsuk či Roztyl, z blízkých nebude projev těžby v zahloubené těžebně s ozeleněným
obvodovým valem patrné. Technicistním kontrastním prvkem liniového charakteru se stane
pasový dopravník propojující prostor plánované těžby a technologické zázemí v pískovně
Roztyly. S ohledem na uvedenou technologickou návaznost a dočasnou přítomnost lze
umístění tohoto technického zařízení akceptovat. Po ukončení těžby, odstranění všech
technických zařízení, deponií a provedení sanace a rekultivace zůstane v předmětném území
těžební deprese se zemědělsky rekultivovaným dnem i závěrnými svahy (trvalý travní porost,
znovuobnovený sad), popř. plochami písku, ponechanými sekundární sukcesi. Relevantní
dopady na vizuální charakteristiku území zůstanou vázány na vlastní prostor ukončené těžby
a blízké okolí. S ohledem na tyto skutečnosti lze navržený záměr z hlediska vlivů na vizuální
charakteristiku území akceptovat.
Z hlediska dikce zákona č 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je v odstavci 1
uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze souhrnně
klasifikovat míru vlivů následovně:
fáze těžby
fáze po těžbě
významné krajinné prvky
slabý vliv
slabý vliv
zvláště chráněná území
žádný vliv
žádný vliv
kulturní dominanty krajiny
žádný vliv
žádný vliv
harmonické měřítko
středně silný vliv
slabý vliv
harmonické vztahy
slabý vliv
žádný vliv
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti,
která by vylučovala uskutečnění záměru: vliv záměru na krajinný ráz je celkově středně silný,
únosný, přičemž v průběhu těžby jeho klasifikován jako středně silný, po ukončení rekultivace
jako slabý až středně silný.
Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území
v dotčeném krajinném prostoru. Vliv plánované těžby na ložisku Číňov lze z hlediska dopadů
na krajinný ráz považovat za únosný.
9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Realizací záměru nebudou přímo dotčeny žádné budovy. Záměr je navržen v dostatečné
vzdálenosti od sídla Číňov.
V severozápadní části území na pozemku č.p. 257/1 (prostor sadu) je umístěn vrt
geotechnického monitoringu v okolí Nechranické nádrže, sloužící pro umístění měřícího
přístroje ke sledování stability hráze. Způsob těžby v okolí tohoto zařízení aktuálně řeší
oznamovatel s majitelem objektu Povodím Ohře, s.p. Do doby předložení oznámení nebylo
vyjádření Povodí Ohře s.p. k dispozici. Zvažováno je ponechání ochranného pilíře okolo
objektu, popř. jeho přemístění.

93

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

Hranice plochy těžby respektuje umístění VVTL plynovod GAZELA a dálkovodu hořlavých
kapalin. Návrh odstupu hranice těžby od osy produktovodů vychází ze zkušeností
oznamovatele z přípravy těžebních záměrů v širším okolí v minulosti. Projektován je odstup
hranice plochy pro těžbu štěrkopísků ve vzdálenosti 70 m od plynovodu.
Pozemky ve vlastnictví soukromých osob (66,2%) budou využívány na základě dohody s
vlastníky. Obdobně to platí pro využití pozemků České republiky (2,2%) a obce Nové Sedlo
(jeden pozemek při okraji, 0,004%).
Na dotčených pozemcích se nachází trvalé travní porosty a sad. Obojí bude v rámci
rekultivačních prací obnoveno.
Do hmotného majetku je počítána i otvírka pískovny.
Záměr negativně neovlivní kulturní památky.

II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Celková charakteristika vlivů záměru je provedena pomocí jednotlivých charakteristik
vlivu, kterými jsou jeho velikost, pravděpodobnost, doba trvání, frekvence (četnost výskytu),
vratnost. Na základě celkové charakteristiky je odvozena výsledná významnost vlivu na životní
prostředí.
Vlivy, které jsou z hlediska jejich velikosti charakterizovány jako nepříznivé, jsou vlivy, u
nichž je možné potenciální překročení limitních hodnot formulovaných jednotlivými právními
požadavky (např. hlukových limitů u hluku z provozu stacionárních zdrojů). Požadavky
právních předpisů jsou povětšinou specifikovány v předchozích kapitolách v rámci popisu
jednotlivých vlivů.
Vliv na veřejné zdraví
Vlivy záměru na kvalitu ovzduší a akustickou situaci se omezují na bezprostřední okolí
stavby a jsou co do významu malé. Záměr nevyvolá změnu imisní situace a akustické situace
v zastavěném území.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
až
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný*
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:
- u vlivů stacionárních zdrojů, tj. provozu pískovny, výstavba protihlukového valu (snížení obtěžování),
u vlivů na kvalitu ovzduší realizace opatření ke snižování prašnosti. Podrobnosti viz vyhodnocení vlivů
na akustickou situaci a kvalitu ovzduší.
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Komentář k hodnocení:
* vratnost vlivu je možné posuzovat z hlediska působení zdravotních faktorů, zároveň je možné
některé vlivy na zdraví za nevratné, to však není případ projednávaného záměru

Vliv na kvalitu ovzduší
Stěžejní je potenciální vliv na kvalitu ovzduší v souvislosti s emisemi prachových částic.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
až
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:
 Realizace opatření v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší.
Komentář k hodnocení: -

Vlivy na akustickou situaci
Záměr se bude, jako doposud, podílet na celkové dopravní a s tím související akustické,
situaci v území. Hlukové hygienické limity jsou v okolí dotčených komunikací splněny.
V průběhu těžby nebudou překračovány hlukové hygienické limity pro hluk z provozu strojů
(stacionární zdroje) s výjimkou pravděpodobného několik dní trvajícího nepříznivého stavu při
budování valu (deponie zemin) u Číňova.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
až
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně *
občasně
běžně
vratný
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:

Záměr nebude provozován v noční době.

Pro předpravu štěrkopísků a písků na úpravnu bude využívána pasová doprava.

Riziko vzniku obtěžování obyvatel obce Číňov bude sníženo vybudování deponie –
valu, který omezí šíření hluku z těžebny.
Komentář k hodnocení:
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*výjimečně je hodnoceno trvání zvýšené akustické zátěže u Číňova v době několikadenního budování
valu ze skrývkových zemin (na hranici těžebny)

Vliv na vody
Se záměrem nejsou spojeny negativní vlivy na povrchové vody ani podzemní vody. Vlivem
záměru nedojde ke změně kvality povrchových ani podzemních vod.
Těžba bude probíhat nad hladinou podzemní vody, proto není předpokládáno
negativní ovlivnění hladiny podzemní vody ani režimu podzemních vod.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:

Těžba bude probíhat nad hladinou podzemní vody.
Komentář k hodnocení:

Vlivy na půdu
Záměr je spojen s dočasným záborem zemědělské půdy. Plocha záborů odpovídá velikosti
těžby. Po vytěžení suroviny dojde k obnově území a zemědělské rekultivaci. Na menší části
ploch (cca 5%) bude ponechán obnažený štěrkový a písčitý povrch a to z důvodu podpory
rozvoje přírodovědecky hodnotných biotopů.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný*
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:

Dotčené pozemky budou navráceny do zemědělského půdního fondu, cílem
rekultivace je obnova výchozího stavu. Pouze menší část (cca 5%) bude odejmuta trvale a

96

Oznámení záměru

Těžba štěrkopísku Číňov

vzniknou zde písčité plochy s předpokládaným zvýšeným přírodovědným významem.
Z hlediska ochrany přírody budou písčité plochy tvořit nový významný krajinný prvek v území
(ve smyslu významu pro krajinu, nikoli v legislativním slova smyslu).
Komentář k hodnocení:
* část půdy bude odejmuta trvale, což je odůvodněno zájmem ochrany přírody.

Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na faunu a flóru jsou omezeny na dotčené pozemky. Záměrem budou dotčeny
ovsíkové a kostřavové louky. Těžbou bude také postižen ořešákový sad. Na jeho místě bude
opětovně založen sad, navržena je však jako hlavní dřevina třešeň domácí. Záměr negativně
neovlivní populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:

S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude kácení dřevin i skrývka
ornice prováděna v mimohnízdním období.

Rekultivací budou původní biotopy obnoveny.

Budou ponechány plochy s odkrytým substrátem pro vývoj specifických společenstev
rostlin a živočichů.

Bude zahájen dlouhodobý monitoring výskytu význačných druhů, který doplní
dosavadní informace o jejich výskytu v území. Výsledky monitoringu budou
podkladem pro žádost o územní rozhodnutí o využití území.
Komentář k hodnocení: -

Vlivy na krajinu
Záměr není spojen s významnými negativními vlivy na krajinný ráz.
Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní*
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Frekvence:

Vratnost:

výjimečně
občasně
běžně
vratný
nevratný*

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
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potenciálně negativní vliv nevýznamný**
potenciálně negativní vliv významný

**Opatření podmiňující uvedené hodnocení:

Bude provedeno zahlazení důlních škod a obnoveny původní funkce území.
Komentář k hodnocení:
*Pomineme-li změnu barevnosti povrchu v průběhu realizace záměru, bude hlavní vliv spočívat
v zahloubení původního terénu o cca 6 m.

Závěrem lze konstatovat, že rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska
únosnosti prostředí přijatelný.
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
S ohledem na umístění záměru a jeho kapacitu je přeshraniční ovlivnění vyloučeno.

III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Podle havarijního plánu provozovny (Havarijní plán - Ucelené provozní území
Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o., Opatření pro případ havárie, 2013) je provozní
zařízení popsáno následovně:
„Objekty se nachází v obci Roztyly č.p. 3, Chbany. Jedná se o rekonstruovaný technický
areál určený pro logistiku těžby štěrkopísků (administrativní budova, dílny, garáže, sklady,
mycí box, manipulační dvůr atp.), původní určení bylo pro skladování a manipulaci (včetně
oprav) zemědělské techniky. Celý areál je oplocený, uzavřený.
Popis jednotlivých objektů, kde dochází k nakládání se závadnými látkami:
Sklad olejů a mazadel – jedná se o samostatný uzamykatelný objekt v areálu. Sklad
stavebně i vybavením odpovídá ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými
látkami a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny- Provozovny a sklady.
Sklad NO – je umístěn v pravé části skladu olejů a mazadel. Obaly kapalných
nebezpečných odpadů jsou umístěny v záchytné vaně, pevné nebezpečné obaly jsou
ukládány do PE pytlů.
Sklad byl uveden do provozu v roce 1999. Následně byl provoz skladu NO upraven, aby
ustanovením § 4 a 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Montážní jáma – je součástí přístavby dílny (opravny) realizované v roce 2002. Je
provedena z betonové bezodtoké podlahy se záchytnou jímkou sloužící k zachycení
úkapů olejů atp. Stavba je provedena podle § 11 vyhlášky č. 213/1991 Sb.
Mycí box – je součástí přístavby. Částí mycího boxu je odpadní jímka. Odpadní vody
z jímky mycího boxu a ze zpevněné plochy před mycím boxem a přístavbou opravny
jsou v maximálním množství 4,3 l.s-1 svedeny potrubím PVC DN 150 do odlučovače
ropných látek GSO 5/6 s výstupními hodnotami do 0,4 mg.l-1; 0,002 g.s-1 NEL (do
odlučovače je rovněž napojeno potrubí dvorní vpusti). Přes revizní šachtu jsou
odpadní vody odvedeny ocelovým potrubím DN 300 společně s technologickými
vodami do sedimentačních kalových polí, kde dochází k jejich čištění a následnému
přečerpání zpět do areálu, kde slouží k mytí techniky.
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Odstavné plochy jsou částečně nezpevněné, tvořené zhutnělým povrchem (štětované)
anebo částečně zpevněné betonem. Plocha je vybavena vpustí, která je napojena potrubím na
odlučovač ropných látek GSO 5/6 s výstupními hodnotami do 0,4 mg.l-1; 0,002 g.s-1 NEL.
Ucelené provozní území vyjma areálu:
Mimo plochu areálu úpravny a technického zázemí se se závadnými látkami nakládá
v úpravně suroviny a v prostoru těžby.
V těžebním prostoru bude se závadnými látkami zacházeno zejm. jako s pohonnými
hmotami jednotlivých technických prostředků. V tomto případě se v souladu s ustanoveními
§2 vyhlášky 450/2005 Sb. (o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků) nejedná o nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu ani o
zacházení spojené se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.
Dalšími závadnými látkami, využívanými v lomu, budou oleje (motorové, hydraulické,
převodové), které jsou náplněmi v mechanizačních prostředcích. Z hlediska klasifikace se
jedná o nebezpečné závadné látky.
Závadné látky nebudou v lomu skladovány. Kolové stroje budou mimo pracovní dobu
odstavovány v areálu v Roztylech. Pásové stroje (buldozer, pásové rypadlo) budou
odstavovány v pískovně.
Doplnění nafty do nákladních automobilů a dalších kolových mechanismů bude probíhat
v areálu v Roztylech. Doplnění nafty do pásových strojů, které budou odstavovány v pískovně
(např. buldozer v době skrývek), bude probíhat z cisternového vozu (splňujícího požadavky
na přepravu nebezpečných látek) dodavatelsky.
V souvislosti s nakládání se závadnými látkami by mohlo dojít k úniku zejm. hydraulických
olejů do horninového prostředí a podzemních vod. V takovém případě musí být okamžitým
zásahem zabráněno šíření uniklé látky.
Tabulka 31: Přehled míst nakládání se závadnými látkami
Objekt
Sklad olejů a
NO

Technické parametry včetně
preventivních zařízení
Zastřešený zděný objekt se 2
částmi:
místnost – sklad
maziv (podlaha: materiál –
beton, skladováno
v originálních obalech, podlaha
vyspárovaná).

hydraulický olej
vývěvový olej
převodový olej

kapalné

Nejvyšší
množství
1.000 l

nebezpečné odpady
(dle povolení
k nakládání)

pevné

250 kg

Závadná látka

Skupenství

místnost – sklad NO prázdných obalů (podlaha:
materiál – beton, k dispozici
havarijní sada pro likvidaci
úkapů a záchytná jímka).
Objekt má k dispozici provozní
řád a požární řád.
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Objekt
Montážní
jáma a mycí
box

Technické parametry včetně
preventivních zařízení
Zastřešený objekt - přístavba:
– podlaha betonová – prostý
beton, bezodtoká, vyspárovaná
do záchytné jímky.
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Závadná látka

Skupenství

odpadní vody:
zaolejované vody,
oplachové vody

kapalné

odpadní dešťové vody:
zaolejované vody

kapalné

Nejvyšší
množství
nestanov
eno

Odpadní vody jsou svedeny
přes odlučovač ropných látek
do kalových polí.
Objekt má k dispozici
provozní řád a požární řád.
Odstavné
a
manipulační
plochy

Odpadní dešťové vody jsou
svedeny přes odlučovač
ropných látek do kalových polí.

nestanov
eno

Jímka

Umístěna u administrativní
odpadní voda ze soc.
kapalné
9m
3
budovy, objem 9 m , materiál – zařízení
vibrovaný beton, kari síť.
Se závadnými látkami v malém množství je nakládáno při opravách a údržbě strojů,
zařízení, objektů. Při manipulaci jsou používány nádoby, obaly k tomu určené
vzhledem k fyzikálním a chemickým vlastnostem dané látky nebo přípravku.

3

Ostatní
objekty
–
dílny, garáže.
Pískovny

Skrývka, těžba a rekultivace je prováděna pomocí mechanizace (výčet je uveden výše
v textu). Při těchto činnostech může dojít k úniku provozních kapalin (nafta,
hydraulické oleje atp.)

Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod
použitých k hašení a z toho vyplývající ohrožení
Provozní zařízení se nachází v zastavěném území obce a je vodohospodářsky zajištěno.
Nejbližší vodohospodářské objekty jsou:
-

Významný vodní tok Ohře (TOK_ID 10100004) = 1165 m (areál).
Útvar povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů = Ohře (TOK_ID 10100004) = 1165 m (areál).
Zranitelná oblast – nejbližší vymezená zranitelná oblast je k.ú. Vidove > 14,4
km.
Vodní nádrž – VD Nechranice > 1,5 km.
Hydrogeologický rajón – 2132 Mostecká pánev – jižní část.
Název ochranného pásma vodních zdrojů – Přívlaky > 3,0 km.
Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní
minerální vody – vrt BJ 11 k. ú. Očihov > 16,0 km.
Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV
Krušné hory > 12 km.

Odtokové cesty – sklady olejů a maziv a NO:
(1) Po selhání nádob se závadná látka rozlije do záchytné jímky.
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(2) V případě úniku závadných látek mimo záchytné jímky se rozlije na betonovou
podlahu objektu, pokud unikne mimo objekt, je možná pouze jedná odtoková cesta a to po
povrchu. Dojde k rozlití na nezpevněných plochách a případné zasakování do půdních vrstev,
popř. do hladiny spodní vody. K úniku do vodního toku dojde při maximálně možném
ovlivnění předmětu ochrany a vyplývající z rizik je možné jen pokud by uniklé množství bylo
vyšší anebo došlo ke kombinaci s mimořádnou událostí (vydatné srážky, tání sněhu anebo
blesková povodeň).
(3) Stejné cesty jsou předpokládány i pro únik znečištěné hasební vody.
Odtokové cesty – mycí box:
(1) Odpadní vody z jímky mycího boxu a ze zpevněné plochy před mycím boxem a
přístavbou opravny jsou v maximálním množství 4,3 l.s-1 svedeny potrubím PVC DN 150 do
odlučovače ropných látek GSO 5/6 (do odlučovače je rovněž napojeno potrubí dvorní vpusti).
Přes revizní šachtu jsou odpadní vody odvedeny ocelovým potrubím DN 300 společně s
technologickými vodami do sedimentačních kalových polí, kde dochází k jejich čištění a
následnému přečerpání zpět do areálu, kde slouží k mytí techniky.
Odtokové cesty – plochy areál:
(1) Volná plocha areálu je vybavena vpustí, která je napojena potrubím na odlučovač
ropných látek GSO 5/6.
(3) Pro únik znečištěné hasební vody dojde částečně k rozlití na nezpevněných plochách a
případné zasakování do půdních vrstev, popř. do hladiny spodní vody.
Odtokové cesty – plochy pískoven:
(1) Plochy pískoven jsou bezodtoké, nejsou vybaveny vodohospodářskou infrastrukturou.
(2) Při případném úniku provozních kapalin (ze strojů a dopravních prostředků) dojde
k jejich zasáknutí do půdních vrstev. Po kontaminaci nesaturované zóny bude provedeno
okamžité odtěžení kontaminované zeminy a odvoz do určeného zařízení (skládka, spalovna).
(3) Těžba je prováděna nad úrovní hladiny spodní vody.
Bezprostřední odstraňování příčin havárie
Při vzniku nebo zjištění havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k
úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.
Budou provedena opatření spočívající zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů,
zaslepení havarovaných potrubí, utěsnění prasklin (v rámci možností, alespoň nedokonale),
odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních
nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to
technicky možné. Dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření
závadnými látkami.
Nakládání se závadnými látkami v pískovně není ve smyslu §2 odst. c) vyhlášky 450/2005
Sb. spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (s látkami není
nakládáno v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně, v ochranných pásmech
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v záplavových územích, na
vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti
kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do
povrchových vod).
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IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU
VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Uvedený výčet opatření odpovídá identifikovaným potenciálně negativním vlivům záměru
na životní prostředí. Výčet nelze chápat jako přehled požadavků právních předpisů. Výčet
vychází z předkládaného projektového záměru. Uvedená opatření vyplývají
z připravované projektové dokumentace, jsou již součástí navrženého řešení.
OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ - KVALITA OVZDUŠÍ
Pro daný zdroj platí podmínka splnění technických podmínek provozu podle vyhlášky č.
415/2012 Sb. přílohy č. 8:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kdy
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu,
například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
c) opatřením pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací
a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.
OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ - VLIVY NA AKUSTICKOU
SITUACI
Možné negativní ovlivnění obyvatel těžbou na lokalitě Číňov může nastat pouze za
situace, kdy se bude těžit v severovýchodní části ložiska v blízkosti obce. Po dobu provádění
skrývkových prací v tomto území může být krátkodobě překročena limitní hodnota 50 dB. Při
provádění skrývkových prací bude vybudován val ze skrývkových zemin při severovýchodní
hranici těžebny, který po dobu další činnosti v lomu sníží hlučnost z lomu. Navrženo je
kontrolní měření hluku v Číňově po vybudování valu.
Hluk z provozu úpravny v Roztylech by neměl dle výpočtu (kombinovaného s dřívějším
měřením) přesáhnout limitní hodnotou 50 dB, nicméně hodnota se nachází v pásmu nejistoty
výpočtu. Navrženo je provedení kontrolního měření a to po výstavbě a zprovoznění pasového
dopravníku z lokality Číňov.
Nadále bude přetrvávat podíl nákladní dopravy generované provozem pískoven na
celkové akustické situaci podél přepravních tras. V okolí silnic v obci Chbany a Nechranice
budou splněny hlukové hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy, proto není
navrhováno žádné opatření.
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OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ VOD
V průběhu přípravy realizace záměru stanovit na základě pozorování na objektech nejvyšší
hladinu podzemní vody v prostoru ložiska. Těžbu realizovat dle projektu 0,5 metrů nad
hladinou podzemní vody. Uváděná mocnost je stanovena s ohledem na mocnost skrývek, jež
se na velké části dotčených pozemků pohybuje do 0,4 m. Konečná úroveň terénu po sanaci a
rekultivaci by se na plochách trvalých travních porostů měla nacházet optimálně 0,70-0,85 m
nad hladinou podzemní vody.
Pro případné úpravy báze terénu ve vytěženém prostoru (vyrovnání bezodtokých
prohlubní) budou využity propustné materiály. Na bázi prohlubní by neměly být ukládány
silně jílovité zeminy.
Monitoring
Koroš (2015) uvádí, že vliv na vodní režim vzhledem k neexistenci jímacích objektů
v blízkém okolí těžby nebude nutné pravidelně sledovat.
S četností 2 x ročně bude prováděno měření vystrojeného pozorovacího vrtu H 1 v ploše
těžby a, v případě souhlasu majitele, studny u č.p. 22 v Číňově.
Po otvírce ložiska bude na pozemku č. 581/28 v jeho jižní části vybudován pozorovací
objekt hladiny podzemní vody. Ten bude sestávat z betonových skruží, zapuštěných cca 2 m
pod hladinu ustálené hladiny podzemní vody. Na objektu bude prováděno režimní měření
hladiny podzemní vody s četností 2x ročně.
Všechny pozorované objekty by měly být měřené od okraje výstroje (okraj pažnic u vrtů a
horní okraj poklopů u studní). Odměrné body by měly být výškově geodeticky zaměřené, aby
bylo možné úrovně hladin jednoznačně přepočítat na absolutní úrovně v nadmořských
výškách.
Záznamy měření budou, kromě samostatné evidence, zapisovány do provozního deníku.
Zaznamenávány budou též projevy výskytu vody v těžebně a způsoby přijatých opatření.
Výskyty vody by měly být srozumitelně lokalizovány, např. zákresem do přiložené mapy
těžebny.
OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ PŮDY
Projektová opatřením, která snižují negativní vliv na půdy, jsou:
-

-

uložení půd na deponiích tak, aby nedocházelo ke zvýšené degradaci půdy:
o výška deponií bude do 4 m (pouze v blízkosti Číňova až 4,5 m jako
protihlukové opatření),
o deponie bude zatravněna a udržována v bezplevelném stavu. (pozn.: o
činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev
bude veden pracovní deník).
minimalizace množství půdy uložené na deponiích, preference okamžitého
využití skrytých zemin na rekultivaci již dotěžených ploch,
provedení zemědělské rekultivace.

Postupy obnovy zemědělského využití dotčených pozemků jsou popsány v podkapitole
Sanace a rekultivace v kapitole B. I. 7.
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OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Níže jsou uvedená opatření k prevenci, omezení i kompenzaci negativních vlivů záměru,
která mají, s ohledem na povahu záměru, význam pro řadu druhů.
-

-

-

-

-

-

-

-

Skrývka bude provedena mimo hlavní období reprodukce obratlovců. Zohledněna
bude i ochrana hmyzu. Negativní vlivy vůči etologickým návykům ptáků budou
sníženy anebo úplně odstraněny tím, že ke skrývce nebude docházet v době
hnízdění, tj. v měsících březen - červenec. Doporučený termín hlavních prací je
(červenec) srpen-listopad. Pozn.: Akceptovatelné je však provádění skrývkových
prací i později a to až do března, což může být omezeno zámrzem půdy.
Před provedením zemních prací bude provedeno pokosení a shrabání trávy.
Kosení způsobí tlak na živočichy a částečně je donutí lokalitu opustit.
Těžební společnost zajistí pro období před zahájením zemních prací a pro jejich
průběh odborný biologický dozor, pokud bude v rámci biologického dozoru
zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá
osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná.
Odborně způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor
zemních prací.
Odstup těžby od hranice významného krajinného prvku Číňovské stráňky, tj. od
hranice pozemků VKP, bude 10 m. Závěrné svahy o sklonu 1:3 budou tvořeny
v rostlém terénu. Uvedený předpoklad stability a bezpečnosti svahu bude v rámci
dalšího posuzování vlivů doložen stabilitní výpočtovou analýzou.
Podél hranice s VKP nebudou umisťovány deponie zemin (opatření ke snížení
ruderalizace v blízkosti VKP).
Plochy mezi hranicí těžebny a hranicí VKP Číňovské stráňky budou udržovány
sečením (min. 1 x ročně) s odvozem posečené hmoty. Stav těchto ploch bude 1
ročně kontrolován, zdali zde nedochází k ruderalizaci nebo jinému nežádoucímu
vývoji.
Těžební zábor bude vyznačený v terénu trasírkami. Stav biotopů za trasírkami
bude jednou ročně monitorován (ruderalizace, změny biotopu apod.).
Součástí plánu rekultivace je vymezení ploch o výměře 4,526 ha (na pozemcích
v majetku oznamovatele), na kterých bude ponechán obnažený substrát (štěrk,
štěrkopísek, písek). Další písčité plochy mohou být vymezeny v návaznosti na VKP
Číňovské stráňky na závěrných svazích dle výsledků projednávání záměru
v procesu EIA a projednání s vlastníky pozemků.
V rámci písčitých ploch bude vybudován mokřadní biotop a to odtěžením
štěrkopísku pod hladinu spodní vody. Plocha biotopu je navržena o velikosti cca
450 m2. Hloubka bude proměnlivá, v nejhlubší části cca 0,8 m, s významným
zastoupením litorálu. Morfologie terénu v rámci obnažených ploch bude upravena
na základě projednávání v rámci procesu EIA. Předpokládán je morfologicky
pestřejší terén s vytvořením různorodých mikrostanovištních podmínek.
Podél polní cesty a na hranici těžebny při východní hranici bude realizována
výsadba liniové zeleně (stromy a keře).
Lokalizace hnízd mravenců (zvláště chráněných druhů) bude provedena před
prováděním skrývek, tj. v průběhu vegetační sezóny, přičemž před skrývkami musí
být již vydáno povolení pro přesun hnízda/hnízd),
V místech hnízdění břehulí nebude těžba v období hnízdění prováděna. Tyto
partie mohou být těženy pouze v mimohnízdním období.
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Bude zahájen dlouhodobý monitoring výskytu význačných druhů, který doplní
dosavadní informace o jejich výskytu v území. Výsledky monitoringu budou
podkladem pro žádost o územní rozhodnutí o využití území.

Předložený návrh rekultivace je z pohledu oznamovatele kompromisem mezi snahou
o přírodní rekultivaci pískovny, majetkoprávními vztahy a dalším zamýšleným využitím
území (využívání trvalých travních a pastevní využití). Rozsah přírodně rekultivovaných
ploch může být, vždy s přihlédnutím k dalším aspektům využití území, upraven na
základě projednání záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Předpokládá se, že přírodně rekultivované plochy budou ve smyslu §11a zákona č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu sloužit k zajištění zájmů
ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a že zde může
vzniknout registrovaný významný krajinný prvek.

V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vychází z faktu, že se jedná o pokračováním
těžby v širším okolí v současnosti těžebně využívaných ploch. Nejedná se o činnost v území
novou, z této perspektivy je nahlíženo na vlivy záměru.
K vyhodnocení významnosti vlivů byla využita následující škála:
Velikost vlivu - velikost vlivu je hodnocena na základě porovnání s příslušnými limitními
hodnotami danými právními požadavky. Zvoleno bylo jednoduché třístupňové hodnocení:
1. pozitivní – zlepšuje současný stav
2. neutrální
3. negativní - signalizuje překročení limitních hodnot, potenciální nesoulad právními
požadavky
Pravděpodobnost - očekávatelnosti výskytu jevu. Událost, která nemůže nastat, má
pravděpodobnost 0 (0%), a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1 (100%). Pro účely
klasifikace vlivů použita stupnice (krajní poloha 0% je vyloučena)
1. velmi malá (výskyt vlivu není očekáván, např. havarijní stav)
2. malá
3. vysoká
Trvání - doba, po kterou je předpokládán výskyt vlivu v závislosti na trvání podnětu, např.
činnosti, stavby nebo technologie, která je příčinou vzniku vlivu. Pozn.: Není rozlišováno,
zda-li je vliv bezprostřední nebo nastává s určitým časovým odstupem od podnětu. Škála:
4. vliv trvalý
5. vliv dlouhodobý
6. vliv krátkodobý
Frekvence – z hlediska četnosti a opakovatelnosti výskytu vlivu zde rozlišujeme:
1. vliv s ojedinělým výskytem (např. havarijní událost)
2. vliv s občasným výskytem (např. zvýšený odtok povrchových vod při intenzivní
srážce)
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3. vliv s běžným výskytem četný (např. vlivy na akustickou situaci v souvislosti s
dopravou)
Vratnost – vliv může mít trvalé působení i po té, co přestal působit podnět daný vliv
vyvolávající. Vliv, který je přímo spjatý s podnětem, jež ho vyvolává (např. akustické
působení při demoličních pracích) je dočasný.
Významnost - míra závažnosti účinku (vlivu). Škála:
1.
2.
3.
4.
5.

potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv
zanedbatelný až nulový vliv,
potenciálně negativní vliv
potenciálně negativní vliv významný

Opatření - aktivita (čin) prováděná za účelem snížení až zamezení nepříznivého vlivu na
životní prostředí
Vyhodnocení významnosti je provedeno na základě expertního úsudku. Podkladem pro
vyhodnocení velikosti dílčích vlivů byly použity různé postupy.
Charakteristika dílčích metod prognózování a výchozích předpokladů je podrobně
popsána v příslušných kapitolách jednotlivých studií (příloh oznámení). Stručný popis
použitých metod:
Hodnocení vlivů na akustickou situaci
Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány
novelizované postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2011 jako účelová
publikace ŘSD, pod názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011.
Pokud jde o hluk průmyslových zdrojů, řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do
venkovního prostředí. Výpočet hluku těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se
čtvercem vzdálenosti a je opět prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 10.95profi11.
Modelový výpočet byl proveden na základě sčítání dopravy – dopravního průzkumu.
Postup získání průměrné 24-hod intenzity dopravy je byl proveden dle Technických
podmínek TP 189 „Stanovení intenzit na pozemních komunikacích“ (II.vydání).
Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší
Pro výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit výpočtový
model SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce
1998. Množství zvířeného prachu ze zpevněných komunikací a z nezpevněných komunikací
bylo stanoveno na základě US EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
Section 13.2.1. Paved Roads“ a13.2.2. Unpaved Roads“. Při výpočtu bylo uvažováno se
zkrápěním příjezdové komunikace.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem ke
svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může
projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly
výsledky modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie.
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Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 (verze 3)
a AN 15/04 (verze 3) Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik
a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Hodnocení vlivu na faunu a flóru
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na území vymezeném
k realizaci záměru. Zpracování posudku probíhalo od června do července 2015.
Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze Biologické posouzení.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz
Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody
používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků
hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.

VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH
NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
Nejsou známy technické nedostatky, které by byly spojeny s přípravou a realizací záměru.
Z hlediska technického se jedná o prověřené postupy a řešení. Výčet nedostatků ve
znalostech je členěn podle vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
NEDOSTATKY SPOJENÉ S ODHADEM DOBY TRVÁNÍ REALIZACE ZÁMĚRU
Odhad doby zahájení záměru vychází z předpokládaného harmonogramu dotěžení
oznamovatelem využívaných nebo k využití plánovaných lokalit v širším okolí. V případě
změny odbytu výrobků oproti předpokladu se změní skutečný termín zahájení realizace
záměru.
Termín ukončení odpovídá projektované roční kapacitě. S ohledem na odbyt výrobků
v posledních letech je pravděpodobné dotěžení ložiska po roce 2035.
Pro hlukovou a rozptylovou studii byl stanoven výpočtový rok 2025. Ve výpočtovém roce
je modelována situace těžby v blízkosti Číňova. Skutečný termín (rok) těžby v blízkosti Číňova
může být odlišný. Změna výpočtového roku by neměla zásadní vliv na závěry vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.
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NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
Nejistoty hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví jsou popsány na str. 33-34 přílohy 6.
Tyto nejistoty jsou úzce spojeny s nejistotami hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší a
hlukovou situaci. Další nejistoty, popř. nedostatky ve znalostech ohledně působení
jednotlivých zdravotních faktorů jsou popsány v textu Hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM NA KVALITU OVZDUŠÍ
Nejistoty výpočtového modelu jsou popsány v kapitole Nejistoty na str. 46 rozptylové
studie.
Pro hodnocení vlivů na zdraví obyvatel je výchozím podkladem informace o stávajícím
znečištění ovzduší.
Základním zdrojem dat pro tvorbu map znečištění ovzduší jsou koncentrace znečišťujících
látek naměřené na jednotlivých měřicích stanicích. Tato primární data jsou doplněna
informacemi z modelů transportu a rozptylu znečišťujících látek. V ČR je využíván zejména
Eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a
evropský Eulerovský model EMEP. Podrobněji je postup tvorby map znečištění ovzduší
Českým
hydrometeorologickým
úřadem
popsán
na
internetových
stránkách:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/14groc/gr14cz/XII_mapovani_CZ.ht
ml.
NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA HLUKOVOU
SITUACI
Vlivy na akustickou situaci byly hodnoceny pomocí modelového výpočtu. Standardní
nejistoty výsledků výpočtu jsou ± 2,0 dB.
Do výpočtu vstupuje více proměnných, z nichž pro výpočet hluku z dopravy je zásadní
intenzita dopravy. Model pracuje s celoročními průměrnými denními intenzitami dopravy,
přičemž existují odchylky od tohoto průměru v rámci variability dopravního proudu. Intenzity
dopravy byly stanoveny s využitím Technických podmínek TP 189 „Stanovení intenzit na
pozemních komunikacích“ (II.vydání).
Podstatným faktorem, ovlivňujícím výsledek výpočtu je hodnota koeficientu F3 (v
programu Hluk plus), což je faktor specifikující různé druhy krytu povrchu vozovek. Do
výpočtu v programu Hluk+ byl zadán povrch kategorie Aa podle TP 219 Dopravně inženýrská
data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí. Sem patří tyto kryty:
- Kryt z asfaltového betonu ACO 8 (dříve ABJ), ACO 11 (dříve ABS)
- Kryt z asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5 (dříve AKTVJ), 8 (dříve
AKTJ), 11 (dříve AKTS)
- Kryt z asfaltového koberce mastixového SMA 4, 5 (dříve AKMVJ), 8 (dříve AKMJ),
11 (dříve AKMS)
- Litý asfalt MA 8 (dříve LAJ)
- Kryt z asfaltového koberce drenážního PA 8, PA 11, PA 16
Některé z těchto typů patří mezi nízko-hlučné, což nemusí odpovídat reálnému
budoucímu stavu povrchů komunikací, který je závislý na více faktorech.
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Ohledně dalších podmínek vstupujících do výpočtu odkazuji na dokument „Výpočet hluku
z automobilové dopravy - Manuál 2011“, dostupný na internetových stránkách programu
Hluk plus: www.hlukplus.cz/manual/Metodika2011.pdf.
NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA VODY
V rámci geologických prací - vrtů nebo kopaných sond - nebyla, až na výjimky, zastižena
hladina spodní vody. Z toho plyne nejistota ohledně úrovně hladiny spodní vody v ploše
těžby. Hydrogeologické charakteristiky dotčené části území byly proto odvozeny z archivních
geologických prací zájmového území a z charakteristik zvodnění v bližším i širším okolí.
Dodatečně byl za účelem zjištění skutečné úrovně hladiny podzemní vody vyhotoven
průzkumný vrt do hloubky 13,0 m, označený jako H1. K dispozici je však zatím pouze jeden
údaj o hladině podzemní vody. Další informace budou k dispozici po provedení dalších
měření.
NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍ VLIVŮ NA FAUNU A
FLÓRU
Průzkum byl proveden v červnu a červenci. S ohledem na monotónnost prostředí
intenzivně využívaných trvalých travních porostů je provedený termín a rozsah průzkumu
považován za postačující pro podchycení vybraných skupin rostlin a živočichů. Je
předpokládáno, že delší doba hodnocení, byť by mohla přinést další faunisticko-ekologická
zjištění, by na závěry hodnocení a výroky o přijatelnosti realizace záměru neměla zásadní vliv.
NEURČITOSTI SPOJENÉ SE STANOVENÍM HRANICE TĚŽBY
Hranice těžby bude s konečnou platností stanovena v navazujících řízeních. Hranice může
být upravena s ohledem na stanoviska správců sítí, zejm. VVTL plynovodu GAZELA a
dálkovodu hořlavých kapalin. Možná změna předpokládaných těžebních postupů je možná i
v okolí monitorovacího bodu stability hráze Nechranické přehrady.
V žádném z uvedených případů však nemůže dojít k rozšíření dotčeného území oproti
oznámeného rozsahu, ale výhradně k jeho částečné a nevýznamné redukci bez dopadu na
závěry posuzování vlivů na životní prostředí
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD
BYLY PŘEDLOŽENY)
Záměr není řešen variantně. Záměr je předkládán v jedné variantě, kterou je těžba
suroviny na ložisku Číňov, její úprava a expedice zákazníky. Nulová varianta není variantou
záměru, ale popisem stavu v případě nerealizace záměru.

F. ZÁVĚR
Předkládané oznámení popisuje záměr těžby štěrkopísků na lokalitě Číňov a hodnotí jeho
vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Způsob provádění těžební činnosti a úpravy suroviny se nebude odlišovat od současných
postupů. Těžba štěrkopísků byla v území zahájena v roce 1991. Cyklus využití území pro
těžební činnost zahrnuje skrývkové práce, vlastní těžbu a sanaci a rekultivaci území.
Převažujícím typem rekultivace je rekultivace území postiženého těžbou zpět na zemědělskou
půdu. Vytěžená surovina je přepravována pasovým dopravníkem na úpravnu v Roztylech.
Tato úpravna je využívána pro všechny postupně těžené lokality, mění se poloha pasových
dopravníků.
Realizací záměru dojde k využití dalších z lokalit s ložiskovým nahromaděním štěrkopísků
a jemných (tzv. bílých) písků.
Stěžejními aspekty záměru, vyplývající z popisu technického a technologického řešení,
jsou:
-

těžba nad hladinou podzemní vody,
přeprava suroviny na úpravnu pasovým dopravníkem,
využití stávajícího technického a administrativního zázemí,
omezení plochy roztěžení vč. provedených skrývek na výměru do 10 ha,
průběžné provádění rekultivace,
minimalizace ukládání skrývkových zemin na deponie,
obnova původního využití území na 95% dotčeného území,
podpora biodiverzity ponecháním písčitých ploch na 5% dotčeného území.

Důležitá opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel jsou součástí záměru a
v podstatě jsou totožná s výše uvedenými aspekty. Postup rekultivace je podrobně popsán
v samostatné příloze oznámení.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí
v dotčeném území jako přijatelný. Záměr nezpůsobí nepřijatelné snížení kvality životního
prostředí v řešeném území. Na základě provedeného hodnocení je možné konstatovat, že
záměr může být realizován v projektovaném rozsahu a parametrech.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Oznámení poskytuje informace o zamýšleném záměru společnosti Severočeské pískovny a
štěrkovny s.r.o. Záměrem je pokračování v těžbě štěrkopísků na území obce Nové Sedlo a
úprava suroviny ve stávající úpravně v Roztylech (obec Chbany).
Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. provádí těžbu štěrkopísků v širším
území od roku 1991. Novou těžební lokalitou je lokalita Číňov, ležící u stejnojmenné obce
(administrativně spadající pod Nové Sedlo). Vzdálenost severovýchodní hranice navrhované
těžby od obce je 250 m.
Lokalita Číňov má výměru 89,9856 ha. S ohledem na velikost plochy dotčených pozemků
bude území využíváno postupně po maximálně 10 ha dílčích plochách. Velikost těžbou
narušeného území by neměla v kterékoli době přesáhnout plochu 10 ha, do čehož je
zahrnuta jak plocha těžby, tak plocha s již provedenými skrývkami (plocha započatých
rekultivací s již rozhrnutou zeminou se do tohoto omezení nezapočítává).
Záměr je projektován a hodnocen v jedné variantě, která je v textu oznámení nazvána
jako Projektová. V hlukové a rozptylové studii je pracováno s variantou Nulovou, která
představuje stav v případě, že by záměr (ani jiná další těžba v území) nebyl realizován.
Projektovaná kapacita těžby a doba realizace záměru
Zachována bude dosud povolená maximální kapacita těžby a úpravy suroviny ve výši
500000 t za rok. Vlivy záměru, hodnocené v oznámení, jsou vztahovány k této maximální
kapacitě.
Zahájení těžby v návaznosti na rozhodnutí správních orgánů je předpokládáno zahájení
otvírky ložiska v roce 2020. Ukončení je projektováno předběžně na rok 2035. Termín
ukončení je závislý na odbytu výrobků.
Stručný popis technického řešení
Z báňského hlediska se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem, neboť se
nejedná o těžbu vyhrazeného nerostu, ani o těžbu nevyhrazeného nerostu na výhradním
ložisku.
Hlavními činnostmi, jejichž vliv na životní prostředí je předmětem posouzení, jsou:
skrývkové práce, těžba štěrkopísků, přeprava štěrkopísků na úpravnu, úprava štěrkopísků,
expedice štěrkopísků, sanace a rekultivace těžebny.
Skrývkové práce budou prováděny buď rypadlem, nebo buldozerem. Zeminy budou
zpočátku ukládány na deponie, zejm. valy při východní a jižní hranici pískovny. Jakmile to
umožní prostorové podmínky, budou zeminy po skrytí přepravovány a využívány přímo
k rekultivaci již vytěžených prostor. Zakládání dílčích deponií na rozhraní mezi dílčími
těžebními plochami není vyloučeno.
Báze štěrkopísků a níže ležících bílých písků upadá převážně směrem k jihovýchodu.
Využitelnost suroviny v ploše těžby je omezena výskytem hladiny podzemní vody. Dno lomu
bude suché, těžba bude prováděna s cílem zamezení vzniku zamokřených míst po těžbě.
Štěrkopísek i písky budou těženy kolovým nakladačem. Těžební řez bude mít výšku max. 6
m. Nakladač surovinu nasype do násypky třídiče, na kterém se odtřídí velké valouny. Z třídiče
surovina vypadává na dopravní pás a pasovým dopravníkem je unášena na úpravnu
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v Roztylech. Na úpravně probíhá drcení, třídění a praní suroviny. Použitá propírací voda jde
do sedimentačních nádrží a po usazení kalů je opět vrácena do procesu.
Výrobky jsou skladovány na jednotlivých skládkách, odkud jsou odváženy zákazníky.
Doprava
Jak již bylo uvedeno, surovina bude na úpravnu přepravena pasovým dopravníkem.
Z úpravny je expedována nákladními automobily zákazníků. Průměrná hmotnost nákladu
činí 28 t. Doprava se rozděluje do tří základních směrů na Chomutov (cca 50%, tj. 60 jízd),
Žatec (cca 30%, tj. cca 36 jízd) a Kadaň (20%, tj. cca 22 jízd). Počty jízd jsou uváděny pro
projektovanou kapacitu. Doprava z pískoven oznamovatele se podílí na celkových intenzitách
dopravy na dotčených silnicích. Celkový počet automobilů s členěním na nákladní a osobní
byl zjišťován s využitím radarových sčítačů v červnu 2015. Zjištěné intenzity dopravy pro rok
2015 a intenzity dopravy udávané Ředitelstvím silnic a dálnic (sčítání v roce 2010) byly podle
schválených postupů přepočteny pro rok 2025 (výpočtový rok pro hlukovou a rozptylovou
studii). Výše uvedené informace sloužily jako podklad pro hodnocení vlivu dopravy na
hlukovou situaci v obcích a pro hodnocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší.
Vstupní suroviny
Do výroby vstupuje natěžená surovina. Zásoby štěrkopísků ložiska Číňov jsou na základě
geologického průzkumu odhadovány ve výši 3 400 tis. m3. K tomu přistupují zásoby tzv.
bílých písků (terciérní písky), odhadované na 600 tis. m3.
Dalšími vstupy jsou: elektrická energie především pro pohon úpravárenské linky a
pasových dopravníků, nafta, voda pro praní suroviny (voda je používána v uzavřeném okruhu,
není vypouštěna) a pitná voda pro hygienické účely.
Záměrem bude postižena dočasně zemědělská půda v rozsahu plochy těžby a pod
pásovým dopravníkem a souběžnou provozní komunikací. Pozemky jsou druhem trvalé travní
porosty, orná půda a ostatní. Na všech pozemcích jsou udržovány trvalé travní porosty.
Výstupy
Za výstupy či vedlejší nebo odpadní produkty jsou považovány především emise látek
znečišťujících ovzduší, odpadní vody, odpady a hlukové emise.
Emise látek znečišťujících ovzduší jsou vyčísleny v rozptylové studii. V rozptylové studii
byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (prachu) z deponií skrývek a suroviny a
víření pojezdy vozidel. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek benzo(a)pyren, oxid
dusičitý a prachových částic ze spalování motorové nafty v používaných mechanismech a
nákladních vozidlech.
Všechny celoroční průměrné koncentrace uvedených znečišťujících látek se nacházejí pod
právními předpisy stanovenými limity. V řešeném území je podle údajů Českého
hydrometeorologického ústavu překračována 36.nejvyšší hodnota 24hodinové imisní
koncentrace prachových částic PM10 (limit je stanoven jako max. počet 35 překročení
hodnoty 50 µg/m3). K tomu však těžba štěrkopísků přispívá zanedbatelně.
Odpadní vody jsou produkovány pouze v souvislosti s provozem administrativního
zázemí. Tyto vody jsou jímány do jímek a pravidelně vyváženy. Těžba ani úprava suroviny
odpadní vody neprodukuje.
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V provozovně je nakládáno s běžnými druhy komunálních odpadů a dále s odpady, jejich
produkce souvisí s provozem strojů a jejich údržbou.
Pohyb strojů v těžebně je zdrojem hluku. Do jaké míry bude Číňov zatížen, ověřovala
hluková studie. Předpokládáno je krátkodobé – do cca 10 pracovních dnů – překročení limitní
hodnoty 50 dB při provádění skrývek a výstavbě valu u Číňova. Valem je míněna deponie
zemin podél hranice těžby o max. výšce 4,5 m, která bude v průběhu těžby v blízkosti obce
zároveň sloužit jako protihluková clona. Po vybudování valu budou v průběhu těžebních prací
u obce hlukové limity bezproblémově plněny, stejně tak při těžbě na vzdálenějších plochách
ložiska Číňov. Splnění hlukových hygienických limitů bude ověřeno měřením.
Zdrojem hluku bude nadále provoz úpravny. Ta může ovlivňovat v podstatě pouze sídlo
Roztyly, přičemž mezi zástavbou Roztyl a obytnými domy je vybudován protihlukový val.
Podle hlukového modelu bude hygienický limit pro hluk ve venkovním prostředí staveb pro
bydlení splněn. Jelikož se vypočtená hodnota nachází těsně pod hranicí limitu, bude
provedeno kontrolní měření.
Zdrojem hluku mimo vlastní provozovnu bude nákladní automobilová doprava - expedice
výrobků z úpravny. Oproti současnému stavu se situace nezhorší. Výpočtem bylo zjištěno, že
hluk u fasád domů u silnic v okolí úpravny (ve venkovním chráněném prostoru staveb) se
nachází pod hygienickými limity (limit je 60 dB u silnice II. třídy v obci Chbany a 50 dB u
silnice III. třídy ve Chbanech a Nechranicích).
Současný stav životního prostředí a popis ovlivnitelných složek životního prostředí
V oznámení je popsán současný stav životního prostředí v území.
Kvalita ovzduší
V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit průměrných ročních
koncentrací posuzovaných látek ( benzo(a)pyren, NO2 a prachové částice PM10 a PM2.5) dle §
11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. V území dochází k překračování imisního limitu 24hodinové imisní koncentrace prachových částic PM10 (stanoveného jako povolený počet max.
35ti překročení limitní koncentrace 50 µg/m3).
Hlukové zatížení
V okolí nejbližších dotčených komunikací a úpravny nejsou překračovány hlukové
hygienické limity.
Kvalita vod
Kvalita povrchových a podzemních vod nebude za standardních podmínek provozu
(nejsou uvažovány havarijní stavy) záměrem ovlivněna, proto není kvalita povrchových vod
blíže specifikována.
Vlivy na ekosystémy
Současný způsob využití území je možné zjednodušeně posoudit na základě informace o
ekologické stabilitě území. Na území obce Nové Sedlo převažují pozemky zemědělské půdy
(85%) s dominancí půdy orné (80,3% ze všech zemědělských pozemků). Podíl trvalých
travních porostů na plochách zemědělské půdy je 9,3%. Velmi nízký je podíl lesa (3,6%). Zde
je nezbytné zmínit, že realizací záměru nedojde v dlouhodobém časovém horizontu ke
snížení ekologické stability území. V rámci rekultivace bude naopak cílem zpestření biotopů
ponecháním písčitých ploch a v rámci těchto ploch vybudování drobných vodních nebo
mokřadních stanovišť.
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Vlivy na krajinu
Dlouhodobá těžba v prostoru mez Chbany, Roztyly a Břežany se projevuje na vzhledu
reliéfu. Těžbou dochází k poklesu původního terénu o mocnost vytěžené suroviny, což je
přibližně až o 6 m. Tato změna je patrná pouze z bezprostřední blízkosti vytěžených lokalit,
z dálkových pohledů není běžně pozorovatelem zaznamenatelná. Kumulace vlivů těžby na ráz
krajiny se doposud negativně neprojevuje.
Vlivy záměru
Hlavním účelem předloženého oznámení je seznámení zainteresovaných stran se
záměrem oznamovatele.
V rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí byly vypracovány další studie, které
se zaměřily na vlivy těžby na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví obyvatel:
-

Studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Hluková studie
Rozptylové studie
Hydrogeologické posouzení (hodnocení vlivů na vody)
Biologické posouzení (včetně terénních průzkumů)
Studie vlivů na krajinný ráz

Níže uvedené shrnutí rozsahu předpokládaných vlivů vychází z těchto studií a
z odborného odhadu zpracovatele vyhodnocení (autorizované osoby pro hodnocení vlivů na
životní prostředí).
Vliv na veřejné zdraví
Vlivy záměru na kvalitu ovzduší a akustickou situaci se omezují na bezprostřední okolí
stavby a jsou co do významu malé. Záměr nevyvolá změnu imisní situace a akustické situace
v zastavěném území.
Vliv na kvalitu ovzduší
Stěžejní je potenciální vliv na kvalitu ovzduší v souvislosti s emisemi prachových částic.
Emise prachu jsou v základu sníženy tím, že těžená surovina má přirozenou vlhkost. Emise
prachu z vozidly pojížděných ploch jsou snižovány kropením. Těžba a související činnosti
nezhorší kvalitu ovzduší v území.
Vlivy na akustickou situaci
Záměr se bude, jako doposud, podílet na celkové dopravní a s tím související hlukové,
situaci v území. Hlukové hygienické limity jsou v okolí dotčených komunikací splněny.
V průběhu těžby nebudou překračovány hlukové hygienické limity pro hluk z provozu strojů
v lomu. Nepříznivý stav při budování valu (deponie zemin) v blízkosti Číňova bude trvat
pouze několik dnů.
Vliv na vody
Se záměrem nejsou spojeny negativní vlivy na povrchové vody ani podzemní vody. Vlivem
záměru nedojde ke změně kvality povrchových ani podzemních vod.
Těžba bude probíhat nad hladinou podzemní vody, proto není předpokládáno negativní
ovlivnění hladiny podzemní vody ani režimu podzemních vod.
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Vlivy na půdu
Záměr je spojen s dočasným záborem zemědělské půdy. Plocha záborů odpovídá velikosti
těžby. Po vytěžení suroviny dojde k obnově území a zemědělské rekultivaci. Na menší části
ploch (cca 5%) bude ponechán obnažený štěrkový a písčitý povrch a to z důvodu podpory
rozvoje přírodovědecky hodnotných biotopů.
Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na faunu a flóru jsou omezeny na dotčené pozemky. Záměrem budou dotčeny
ovsíkové a kostřavové louky. Těžbou bude také postižen ořešákový sad. Na jeho místě bude
opětovně založen sad, navržena je však jako hlavní dřevina třešeň domácí. Záměr negativně
neovlivní populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vlivy na krajinu
Těžba štěrkopísku v lokalitě Číňov nezpůsobí nepřijatelný vliv do přírodní charakteristiky
území. Plánovaná těžba zaujme vrch Číňov vystupující mírně z údolní nivy Ohře, pokrytou
převážně travními porosty. Plánovaná těžba si vyžádá likvidaci ořešákového sadu v
severozápadní části zájmového území. Nejsilnější dopad navrženého záměru bude
představovat zásah do terénního uspořádání.
Po ukončení těžby, odstranění všech technických zařízení, deponií a provedení sanace a
rekultivace zůstane v předmětném území těžební deprese se zemědělsky rekultivovaným
dnem i závěrnými svahy (trvalý travní porost, znovuobnovený sad) a na části pozemků
ponechanými plochami písku (cca 5 %) a menší vodní plochou. Dopady na vizuální
charakteristiku území zůstanou vázány na vlastní prostor ukončené těžby a blízké okolí.
Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území
v dotčeném krajinném prostoru. Vliv plánované těžby na ložisku Číňov lze z hlediska dopadů
na krajinný ráz považovat za únosný.
V kapitole D.IV jsou popsány postupy sledování skutečných dopadů těžby na životní
prostředí a obyvatele a projektovaná opatření k ochraně životního prostředí a obyvatel.
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí nenabývají neúnosného rozsahu.
Závěrem lze konstatovat, že rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska
únosnosti prostředí přijatelný.
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ČÁST H – PŘÍLOHY
Přílohy ve svazku s oznámením

Fotodokumentace - pohledy na lokalitu

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále
například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Grafické znázornění umístění záměru
7-1
Situace širší vztahy
7-2
Situace v orthofotomapě
7-3
Situace v katastrální mapě
7-4
Mapa BPEJ
Samostatné přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akustická studie č. 220E/1/2015
Rozptylová studie č. 67/2015
Hydrogeologické posouzení
Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru
Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz
Hodnocení zdravotních rizik

Veškeré fotografie a mapové podklady je možné prohlížet taktéž v digitální podobě
oznámení, kde jsou poskytnuty ve vyšším rozlišení.
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