V Ústí nad Labem dne 24. ledna 2022
Č. j.:
MZP/2022/530/143
Sp.zn.: ZN/MZP/2021/530/244

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon EIA“), a § 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 453/2017 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí (dále jen „vyhláška"), k záměru
„Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“
konaného dne 20.01.2022, od 15:00 do 16:30 hodin v sále staré radnice v Lovosicích, Školní 1,
Lovosice.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
•

Dne 19.04.2021 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, jako příslušný úřad, oznámení záměru
zpracované Ing. Monikou Zemancovou.

•

Dne 17.05.2021 bylo posouzení vlivů záměru na životní prostředí
na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV
„ministerstvo“ nebo „příslušný úřad“), který je tedy příslušným úřadem.

•

Dne 27.05.2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení v dané věci a zpracované oznámení bylo
zveřejněno v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona EIA.

•

Dne 12.07.2021 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, ve kterém konstatoval, že
uvedený záměr náleží do kategorie záměrů povinně posuzovaných v celém procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví [dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona
EIA], a na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení,
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA stanovil okruh oblastí,
na které je třeba se v připravované dokumentaci zaměřit.

•
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•

Dne 14.10.2021 byla zpracovaná dokumentace zveřejněna v souladu s ust. § 16 odst. 2
zákona EIA.

•

Dne 23.12.2021 byl Ing. Mario Petrů pověřen příslušným úřadem zpracováním posudku
předmětné dokumentace.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace záměru ve smyslu § 17 zákona EIA se uskutečnilo dne
20.01.2022, od 15:00 do 16:30 hodin v sále staré radnice v Lovosicích, Školní 1, Lovosice.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 3 odst. 2 vyhlášky) Bc. Miroslav Votoček,
pracovník ministerstva.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání je představení záměru, dokumentace, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy a vyjádření veřejnosti
k posouzení vlivů záměru „Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ na životní
prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele
Ing. Jiří Pergl
zpracovatel dokumentace
Ing. Monika Zemancová
zpracovatel posudku
Ing. Mario Petrů
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem

19 osob

6. Program veřejného projednání
•
•
•
•

Úvod
Vystoupení zástupců jednotlivých stran
Diskuse
Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Bc. Votoček a v úvodu seznámil přítomné s programem jednání,
představil zástupce účastníků procesu a provedl časovou rekapitulaci jednotlivých kroků procesu
posuzování vlivů na životní prostředí projednávaného záměru.
Současně upozornil účastníky na nezbytnost dodržování platných protiepidemických opatření
vyhlášených na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění covid-19, zejména na nezbytnost použití ochranných prostředků dýchacích cest
a na dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami.
Následně upozornil všechny přítomné, že z celého dnešního veřejného projednání je v souladu
s ust. § 17 odst. 5 zákona EIA pořizován zvukový záznam, který bude archivován na příslušném
úřadě, a bude všem případným zájemcům k dispozici.
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Dále upozornil, že s ohledem na skutečnost, že průběh veřejného projednání může být kýmkoliv
monitorován a zaznamenáván, jsou osoby pořizující takovýto záznam povinné dodržovat platné
právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
V první části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání,
zástupci jednotlivých stran.
Ing. Jiří Pergl, jako zmocněný zástupce oznamovatele, kterým je spol. LAFARGE Cement, a.s.,
krátce seznámil všechny přítomné s posuzovaným záměrem, jeho kapacitou a některými
charakteristikami.
Ing. Monika Zemancová, jako zpracovatelka dokumentace, provedla souhrnné seznámení
s obsahem dokumentace a způsobem jejího zpracování, s velikostí a významností jednotlivých
vlivů na životní prostředí a s navrženými opatřeními k ochraně životního prostředí.
V další části veřejného projednání, byla zahájena diskuse, ve které byl dán prostor všem
přítomným k přednesení svých návrhů a připomínek. Stručný zápis uvedené diskuse je uveden
v následující části (z veřejného projednání byl v souladu s ust. § 17 odst. 5 zákona EIA pořízen
zvukový záznam, který je archivován u příslušného úřadu):
1.
Zástupci místních samospráv obcí Vrbičany a Úpohlavy vznesli dotaz ke stávajícím a nově
navrženým ochranným valům, na což reagovala zpracovatelka dokumentace a celou záležitost
objasnila.
2.
Zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství
prezentoval vyjádření tohoto úřadu č.j. KUUK/141600/2021 ze dne 16.11.2021, ve kterém je
vysloven nesouhlas se zpracovanou dokumentací z hlediska zájmů ochrany přírody.
Na uvedené vyjádření reagovala zpracovatelka dokumentace, která upozornila, že dokumentace
je zaměřena na nově připravované rozšíření dobývacího prostoru a biologický průzkum území
ve stávajícím DP a vliv stávající – již povolené hornické činnosti tak není předmětem tohoto
záměru.
Zástupce Krajského úřadu k tomu podotknul, že uvedenou připomínkou nebylo stanovovat nově
opatření pro již povolenou těžbu, nýbrž zpracovat dané biologické posouzení s ohledem na širší
souvislosti, např. i vzhledem k pozdější rekultivaci celého území.
K připomínce, aby se hodnocení záměru zaměřilo i na ovlivnění druhů břehule říční a sýček
obecný další zpracovatelka dokumentace uvedla, že přestože výskyt břehule říční nebyl ani
v prostoru stávajícího DP zaznamenán, byla opatření pro jejich ochranu, a i pro ochranu
ostatních uváděných zvláště chráněných druhů živočichů, zařazena do změněného plánu sanace
a rekultivace.
3.
Občan obce Vrbičany 1 vznesl dotaz na smysl, důvod a účel zpracovávaného posudku
dokumentace. Zástupce ministerstva na tento dotaz uvedl, že zpracování posudku dokumentace
vychází ze zákona EIA. Jde o důležitý nástroj kontroly kvality informací předkládaných ze strany
oznamovatele, garance správnosti vysoce odborných oblastí jako je např. ochrana veřejného
zdraví apod., a je tedy důležitým podkladem potvrzujícím správnost a objektivitu celého procesu
EIA. Úkolem zpracovatele posudku je prověřit, zda jsou informace předkládané oznamovatelem
v dokumentaci úplné, správné a zda k jejich získání bylo použito adekvátních metod.
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4.
Občan obce Vrbičany 2 vznesl dotaz na přesun drtírny úpravárenské linky a s ní související
zvýšenou prašností. Tato otázka byla zodpovězena zpracovatelkou dokumentace.
Další dotaz směřoval na předpokládanou dobu budoucí těžby. Zpracovatelka dokumentace
uvedla, že na ložisku Úpohlavy – Chotěšov jsou vyčíslené zásoby surovin na 19 let (při roční výši
těžby 1,5 mil. tun). Jeho dotěžení se bude odvíjet od poptávky, při maximálním objemu těžby se
její ukončení předpokládá přibližně v roce 2042. Sanace a rekultivace bude ukončena nejdříve 3 roky
po ukončení těžby, tedy v roce 2045. Současně přiblížila plánovaný postup těžby a jednotlivé etapy.
Třetí dotaz směřoval ke způsobu rekultivace, k bilanci zemin a způsobu napouštění vodní plochy
v rámci hydrické rekultivace. I tyto dotazy byly zodpovězeny. Vodní plocha bude naplněna
prostřednictvím spodních vod, které jsou v současné době v rámci těžební činnosti oznamovatele
odčerpávány a vypouštěny do nedaleké říčky Modla.
5.
Občan obce Vrbičany 1 vznesl připomínku vyjádřenou občany obce Vrbičany ve vyjádření
k dokumentaci vlivů záměru ze dne 10.11.2021 týkající se vlivu způsobu dobývání formou
odstřelu na statiku nemovitostí v obci. Upozornil, že těžba má velký negativní dopad na obec
Vrbičany a život jejích občanů a přispívá ke snížení hodnoty nemovitostí v dané obci.
Zpracovatelka dokumentace upozornila, že primární podmínkou je prokázání příčinné souvislosti
mezi škodami na nemovitostech občanů a činností oznamovatele. Upozornila, že v současné
době probíhá v přilehlých obcích monitoring účinků těžby na nemovitosti občanů.
Zástupce ministerstva upozornil, že těžař má zákonnou povinnost vytvářet finanční rezervu
na vypořádání případných důlních škod.
Následovala diskuze k danému tématu, které se zúčastnili občané obce Vrbičany, zpracovatelka
dokumentace, zpracovatel posudku dokumentace, zástupce oznamovatele i jím vybraný znalec
zajišťující seismická měření v blízkém okolí lomu.
Zástupce ministerstva upozornil, že otázka vlivu stávající těžby, povolené rozhodnutím
příslušného Obvodního báňského úřadu, s ohledem na plánovaný postup těžebních prací, není
předmětem vedeného procesu posouzení vlivů ani konaného veřejného projednání.
Další dotazy ani připomínky k dokumentaci vlivů projednávaného záměru na životní prostředí
nebyly vzneseny.
III. ZÁVĚR
Vlivy záměru „Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ byly projednány
ze všech podstatných hledisek. Byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání dokumentace podle ust. § 17 zákona a v souladu s ust. § 3 vyhlášky.
Vlastní podmínky budou koncipovány v závazném stanovisku příslušného úřadu k posouzení
vlivů provedení záměru „Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ na životní
prostředí, které bude vydáno v souladu s ust. § 9a odst. 1 zákona EIA na základě dokumentace,
vyjádření k ní uplatněných, posudku této dokumentace a závěrů vzešlých z veřejného
projednání.
Z celého veřejného projednání byl pořízen zvukový záznam, který je archivován na Ministerstvu
životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, a je všem případným zájemcům k dispozici.
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S veškerými podklady se lze seznámit v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV4214.

Zapsal:

Bc. Miroslav Votoček,

Schválil: Ing. Jaroslav Vacek,

pracovník odboru výkonu státní správy IV,
pověřený vedením veřejného projednání
ředitel odboru výkonu státní správy IV
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník

Oznamovatel:
1/

LAFARGE Cement, a.s., Čížkovice 27, 411 12 Čížkovice

Dotčené územní samosprávné celky:
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Obce Vrbičany, k rukám starosty, Vrbičany 35, 411 21 Vrbičany
Obce Chotěšov, k rukám starosty, Lovosická 13, 410 02 Chotěšov
Obce Černiv, k rukám starosty, Černiv 21, 410 02 Lovosice
Obce Úpohlavy, k rukám starostky, Úpohlavy 61, 410 02 Lovosice 2
Obce Siřejovice, k rukám starostky, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice 2

Dotčené správní úřady:
8/
9/
10/
11/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní 2, 410 30 Lovosice
KHS, územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 01 Litoměřice
ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatelka dokumentace:
12/

Ing. Monika Zemancová, G ET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2

Zpracovatel posudku dokumentace:
13/

Ing. Mario Petrů, Olgy Havlové 2902/19, 130 00 Praha 3
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