
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 
V Praze dne 11. září 2008 

  Č.j.: 64268/ENV/08 
 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

 
 

podle § 10 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 
 

I. Identifikační údaje 

Název záměru:  Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na 
výhradním ložisku Dolany 

Kapacita záměru:    Plocha záměru pro těžbu I. etapy:  9,8 ha 
Maximální roční objem těžby:  200.000 m3 suroviny 

(tj. 340.000 t)  
Doba trvání těžby:   5 let  

Záměr navazuje na stávající těžbu na písníku Dolany 
(nevýhradní ložisko) do plochy navrhovaného DP 
Dolany (výhradní ložisko). 

Umístění záměru: Kraj :    Pardubický 
Obec:   Dolany  
Katastrální území: Dolany  

Obchodní firma oznamovatele: REALMA s.r.o. 

IČ oznamovatele:    262 55 855 

Sídlo oznamovatele:    Kvítková 3687/52 
     760 01  Zlín 

II. Průběh posuzování 
 

Zpracovatel oznámení resp. 
dokumentace:    RNDr. Milan Macháček 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 6333/246/OPV/93  
s prodloužením autorizace č. j. 23877/ENV/06 

Datum předložení dokumentace: 17.04.2008 
  



Zpracovatel posudku:  Ing. Josef Tomášek, CSc. 
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 
s prodloužením autorizace č. j. 45139/ENV/06 

Datum předložení posudku:  23.07.2008 

Veřejné projednání: Veřejné projednání podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění se v souladu s § 9 odst. 9 citovaného 
zákona neuskutečnilo. Příslušný úřad neobdržel 
nesouhlasné vyjádření ani podstatné připomínky 
k dokumentaci. Veřejnost se k dokumentaci ani 
k posudku nevyjádřila. Občanské sdružení ve smyslu 
§ 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
nevzniklo. 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

- Dne 17.04.2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení zpracované 
v rozsahu přílohy č. 4 zákona, zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem 
autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Milanem Macháčkem, 

- dopisem ze dne 18. 4. 2008 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy VI (dále jen příslušný úřad) oznámení dotčeným územním 
samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění  
a k vyjádření, zároveň bylo zahájeno zjišťovací řízení, 

- dne 15. 5. 2008 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s tím, že předložené 
oznámení dle přílohy č. 4 zákona není nutné dopracovávat   
a považuje se za dokumentaci,  

- dopisem ze dne 15. 5. 2008 byl příslušným úřadem pověřen zpracovatel posudku, 
Ing. Josef Tomášek, CSc., který je držitelem autorizace ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb.; zároveň byla zpracovateli posudku předána všechna obdržená 
vyjádření k dokumentaci,  

- dne 23.07.2008 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek, 

- dopisem ze dne 28.07.2008 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním 
samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

 

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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) a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním 
ložisku Dolany“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. 

Veřejnost či občanská sdružení podle § 23 odst. 9 zákona se nevyjádřila.  
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů  

  ze dne č.j. 

1. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství 12. 5. 2008 17724-3/2008/OŽPZ/FE 

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor 
ochrany vod 24. 4. 2008 29945/ENV/08, 

1431/740/08 

3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní 
inspektorát Hradec Králové 2. 5. 2008 ČIŽP/45/IPP/0808670.001/

08/KRR 

4. Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích 6. 5. 2008 2034/08/HRA-Pce/213 

Další obdržená vyjádření 

  ze dne č.j. 

5. Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa 
Choceň (LČR) 

7. 5. 2008 727/2008/164/84/312.4 

 

III. Hodnocení záměru 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 
nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy  
a zpracovatelem posudku.  

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci, obdržená vyjádření  
a při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného úřadu  - Ministerstvo 
životního prostředí, lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí 
akceptovatelný. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde  
o znečišťování životního prostředí 

Jedná se o pokračování těžby štěrkopísků z vody pomocí korečkového rypadla. 
Vytěžený štěrk se pomocí pásových dopravníků dopraví k další úpravě, která spočívá 
v předčištění ve vodní lázni, dále dojde k roztřídění a drcení na jednotlivé frakce, které budou 
ukládány na volně sypané skládky v prostotu štěrkovny. Veškeré technologické zařízení bude 
mobilní na el. pohon. 

Surovina je těžena z břehu jámového lomu nebo z pontonu korečkovým čerpadlem. 
Vytěžená surovina je dopravována na úpravnu, kde dochází k odkalování a výrobě konečných 
produktů tříděním a drcením. Produkty jsou ukládány na skládky odkud jsou expedovány 
pomocí kolového nakladače. 
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Technologická voda pro úpravu suroviny bude odebírána z písníku a po použití 
vrácena přes sedimentační nádrž a sedimentační jímku zpět do písníku.  

Záměr navazuje na aktuálně probíhající těžbu na písníku Dolany na nevýhradním 
ložisku. Nedochází k navýšení kapacity těžby.   

Navržené technické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby, 
respektuje stávající platnou legislativu, koncepce řešení vychází z respektování navazujících  
záměrů v lokalitě, respektuje stavby lokalizované v daném území. Technické řešení je 
navrženo v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti realizace obdobných zařízení. 
Technické řešení je v hodnocené dokumentaci zpracováno dostatečně jasně a přehledně. 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí 
 Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy a  realizace záměru včetně 
následné rekultivace území. 

 Za zásadní opatření je třeba považovat opatření související s vlivy na zájmy ochrany 
přírody a krajiny, ochrany vod, ovzduší a hluku, které patří k základním charakteristikám  
plánovaného záměru.  

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
Záměr je předložen v jedné variantě.  

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru a těžba 

štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany“ na životní prostředí, která byla předmětem řešení 
posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku jsou 
vypořádána ve stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.  

Vypořádání vyjádření k posudku: 
V rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí obdržel příslušný úřad 

k vypracovanému posudku následující vyjádření: 
 

  ze dne č.j. 

1. Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát 
lázní a zřídel 08.08.2008 ČIL-30.7.2008/27609-V 

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor 
ochrany vod 04.08.2008 55434/ENV/08, 

2457/740/08 

3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní 
inspektorát Hradec Králové 08.08.2008 ČIŽP/45/IPP/0808670.002/

08/KRR 

4. Obvodní báňský úřad v Trutnově 13.08.2008 2987/08/Si/Tr 

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o 
krajinu 12.08.2008 3931/610/08, 

55429/ENV/08 
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6. Ministerstvo životního prostředí, odbor 
odpadů 12.08.2008 55432/ENV/08, 

4648/720/08 

7. Městský úřad Lázně Bohdaneč 26.08.2008 3964/08/SO-641/Bi 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor 
ochrany ovzduší 26.08.2008 2438/820/08/DK 

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Na základě oznámení, resp. dokumentace a posudku k předmětnému záměru 
a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

S O U H L A S N É  S T A N O V I S K O 
k záměru 

„Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku 
Dolany“ 

v rozsahu těžby I. etapy DP Dolany (9,8 ha)   

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí 
nebo opatření nutných k provedení záměru v navazujících správních nebo jiných řízeních, 
pokud nebudou do té doby splněny. 

 
Podmínky souhlasného stanoviska:  
I. Fáze přípravy: 
1) Zpracovat POPD a předložit Obvodnímu báňskému úřadu v Trutnově ke schválení. 

Ochrana půd  

2) Vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci 
katastrálního území Dolany s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného 
fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách přípravy těžby (skrývek). 

3) Zajistit využití skrývkových zemin podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF. 

4) Požádat Krajský úřad Pardubického kraje o souhlas k vynětí půdy ze ZPF. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií  

5) V další projektové přípravě respektovat požadavky Českého inspektorátu lázní 
a zřídel. 

6) V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce. 

7) Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny musí být 
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek. 
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8) V prostoru manipulace s těžebními prostředky a nákladními auty bude trvale 
k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro případ likvidace úniku 
ropných látek z motorových vozidel. 

9) Aktualizovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) podle vyhlášky 
č. 450/2005 Sb. a předložit jej příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.   

10) S chemickými látkami a přípravky nakládat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana ovzduší 

11) Zpracovat odborný posudek ve smyslu § 17 odst.  5 zákona č. 86/2002 Sb., v platném 
znění (změna středního zdroje znečišťování ovzduší) a požádat Krajský úřad 
Pardubického kraje o povolení změny středního zdroje znečišťování ovzduší. 

12) Vypracovat provozní řád z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu Nařízení vlády 
č. 615/2006 Sb. a vyhlášky č. 356/2002 Sb. a předpoložit ke schválení Krajskému 
úřadu Pardubického kraje. 

Ochrana přírody a krajiny 

13) Požádat příslušný úřad o případnou výjimku ze zásahu do ochranného pásma lesa. 

Nakládání s odpady 

14) V následujících stupních projektové dokumentace zpřesnit prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány pouze ve vybraných 
a označených prostorech v provozovně Dolany v souladu s legislativou v oblasti 
ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich odstranění bude realizováno pouze na 
základě smluvního vztahu s oprávněnými osobami.   

Ochrana kulturních památek 

15) S dostatečným předstihem nahlásit plánované terénní práce Archeologickému ústavu 
AV ČR v Praze a příslušné regionální archeologické instituci.  

Ostatní 

16) V rámci dalšího stupně projektové dokumentace detailně ověřit technické, technicko 
bezpečnostní a provozní aspekty přeložky vodovodu mimo území navrhovaného DP 
za podmínky zajištění zásobování vodou sídel závislých na dotčeném vodovodním 
řadu. 

17) Plán rekultivace předložit Krajskému úřadu Pardubického kraje k vyjádření. Plán 
rekultivace bude respektovat následující požadavky: 

• V rámci rekultivace břehů zajistit, že budou místně ponechány části ploch břehů 
bez překrývání zeminami z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní 
a suchomilné druhy živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality.  

• V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů 
kvetoucích keřů a do druhové skladby dřevin zajistit i příměs živných dřevin pro 
batolce duhového.  
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• V rámci tvorby závěrných svahů nepřipouštět vznik stěn atraktivních pro břehuli 
říční.  

• Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy 
zasažené skrývkovými pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření 
alergenních plevelů.  

• Rekultivaci písníku důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na 
jednotlivé etapy postupů těžby suroviny.  

• V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dvou výhledových jezer 
v území dotčeném těžbou na výhradním a nevýhradním ložisku Dolany s tím, že 
v případě potvrzení vhodného technického řešení toto realizovat v závěrečné fázi 
těžební činnosti.  

• V rámci plánu rekultivace aktualizovat způsob řešeného zapojení břehových linií 
do krajiny dosadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému stanovišti, 
s preferencí skupinových nespojitých výsadeb, v kombinaci s podporou 
přirozené sukcese dřevin a podporou makrofyt zejména při severozápadní 
břehové linii; prostor jihozápadního předpolí technicky v závěrečné fázi těžby na 
nevýhradním ložisku připravit pro možnost rekreačního využití ve smyslu 
požadavků obce Dolany. 

II. Fáze realizace a provozu: 

Nakládání s odpady 

18) Respektovat požadavky vyplývající z platné legislativy. 

19) Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

Ochrana ovzduší 
20) Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 

opatřeními (skrápění – zejména prostory provozního zázemí s pohybem dopravních 
prostředků dopravců a přepravců, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat 
sekundární prašnost. 

21) Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL 
do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní 
clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

22) Nadále uplatňovat i pro těžbu na výhradním ložisku optimální řešení vodního 
hospodářství třídící linky ve smyslu důsledného oddělení nátoku do zařízení a vyústění 
použité technologické vody. 

23) Nadále monitorovat nové monitorovací vrty V16 a V17 s tím, že bude vedle tlakových 
změn kvartérní zvodně směrem k vodnímu zdroji Oplatil a písníku Staré Ždánice 
sloužit k sledování vlivu těžby na jakost podzemních vod v rozsahu dosavadních  
laboratorních analýz vrtů V15 a V3.  

24) Nadále monitorovat vrt V-15 s tím, že  bude vedle sledování tlakových změn kvartérní 
zvodně sloužit k sledování vlivu těžby na jakost podzemních vod v rozsahu 
laboratorních analýz doposud sledovaných vod vrtu V-3. Vrt V-3  nadále sledovat ve 
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stejném rozsahu z důvodu jeho polohy ve vztahu k monitorování  nejen vlivu těžby, 
ale zároveň i vlivu technologie a přepravy štěrkopísku z prostoru ložiska.  

25) Nadále uplatňovat i pro pokračování těžby do prostoru výhradního ložiska 
monitorování tlakových změn podzemní vody rozšiřujícího písníku prostřednictvím 
vodočtu instalovaného v listopadu 2005.  

26) Rozsah a četnost monitoringu úrovně a kvality podzemních vod projednat 
s příslušným vodoprávním orgánem na základě projektu monitoringu písníku Dolany 
pro fázi pokračování těžby i na výhradním ložisku Dolany. 

27) Budou respektovány podmínky ochranného pásma II. stupně přírodních léčivých 
zdrojů peloidů Bohdadeč. 

28) Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci 
uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek 
škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů. 

29) Pro údržbu dopravních pásů (a to i pro vynášecí pásy od břehové hrany do třídícího 
zařízení) a provoz třídící linky důsledně používat biomazadla, případně instalovat 
dopravníky s uzavřenými soubory ložisek. 

30) Zajistit, aby všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými 
vodám, byly zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory 
(nepropustné podlahy, záchytné vany, havarijní jímky apod.). 

31) V případě úniku znečišťujících látek do horninového prostředí a povrchové vody, 
neprodleně zabránit dalšímu šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit 
odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její sanaci nebo uložení na povolenou 
skládku a řešit odstraňování nebezpečných látek z vody na základě postupů dle 
vypracovaného havarijního plánu.  

32) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v areálu musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek.  

33) Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími 
látkami nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech 
provozního zázemí.  

Ochrana půdy 

34) Rozsah skrývek řešit vždy po konkrétních etapách ročního předstihu skrývek před 
těžbou. 

Ochrana přírody  

35) Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti 
ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na 
populace epigeického hmyzu.  

Ochrana kulturních památek, objektů  
36) Při provádění zemních prací je nutno se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči v platném znění (§ 23 odst. 2).  Jedná se o povinnost ohlásit případný 
archeologický nález. 

 

 8



Ochrana veřejného zdraví  
37) Hluk v pracovním prostředí měřit akreditovanou laboratoří; nutnost a rozsah měření 

konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.   

38) I pro navrhovanou těžební činnost na výhradním ložisku posuzovaného DP Dolany 
neměnit stávající rozložení obslužné dopravy pískovny, tj. zachovat zásadu vyloučení 
této dopravy přes obytné území obce Dolany.   

Ostatní 

39) Pro pokračování těžby štěrkopísků do výhradního ložiska Dolany důsledně dodržovat 
maximální roční objem těžby do 200.000 m3 suroviny, tj. cca 340.000 tun v území, 
daném polohou plochy I. etapy těžby. 

40) V žádném případě ani ve výhledu nebude těžbou v  rámci CHLÚ Bohdaneč překročen 
územní limit jižně od silnice Dolany-Hrádek. 

 

III. Fáze ukončení provozu: 
41) Odstranit nepotřebné objekty a eliminovat případnou kontaminaci.  

42) Zajistit rekultivaci podle schváleného plánu rekultivace včetně následné péče. 
 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.  

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením 
§ 4 odst. 1 písm. f) 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.  
 

 

                                                                                 

 

 

 Ing. Jaroslava HONOVÁ 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 
dokumentace, zpracovatel posudku 
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