
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 
 
 V Praze dne  1. 10. 2009                    
 Č.j.:  69806/ENV/09 
 
 
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 nového dobývacího prostoru a následná těžba 
štěrkopísku na ložisku Pamětník 

 
Kapacita (rozsah) záměru: Roční těžba a úprava štěrkopísku ve výši maximálně 

300 000 t/rok. 

Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v této lokalitě 
a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny v areálu firmy 
BEST, a.s. (která je plánovaným hlavním odběratelem 
suroviny), včetně případného příležitostného nepravidelného 
prodeje jiným subjektům, lze předpokládat, že maximální roční 
těžba bude naplňována z cca 75 % uvedeného ekvivalentu – 
tj. v úrovni 250 000 t/rok. Hodnota maximální roční těžby je 
volena v takovém množství těžené suroviny, které je možné 
v rámci technického a technologického vybavení těžebny 
realizovat. 

Záměr je koncipován jako dlouhodobý (2010 – 2049) 
a z důvodu platnosti stanoviska 20 let byl rozdělen do dvou 
etap. Posuzována je v tomto případě pouze I. etapa, která bude 
realizována v letech 2010 – 2029. Plánovaná plocha DP pro toto 
období činí cca 60 ha.  

Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků určených k plnění 
funkce lesa) je cca 3 - 4 ha/rok při jednorázovém zabrání cca 3 - 
4 hektarů v první fázi pro možnost vybudování technického 
zázemí těžebny. V další etapě (2030 – 2049) je plánováno 
rozšíření DP na celkovou plochu 101,734 ha, což ovšem není 
předmětem posouzení a tohoto stanoviska. 

 
Umístění:  Kraj:     Královéhradecký 

Obec:     Klamoš 
Katastrální území:   Štít 

 



Obchodní firma oznamovatele: Kinský dal Borgo, a.s. 
  

IČ oznamovatele: 27461602 
 
Sídlo oznamovatele: Komenského 5 

503 51 Chlumec nad Cidlinou IV 
 
 

 
II. Průběh posuzování 
 
Zpracovatel oznámení: Doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc. 

Janošíkova 1248/7  
142 00  Praha 4 - Krč 
osvědčení č.j. 4123/4822/OEP/92/93, prodlouženo dne 
28. března 2006, č.j. 5501/ENV/06. 
 

Datum předložení oznámení: 21. 11. 2008 
 
Závěr zjišťovacího řízení  vydaný pod čj. 829-1/550/08-09-Ko ze dne 9. 1. 2009 

bylo stanoveno, že dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné 
dopracovat podle obdržených připomínek 

 
Zpracovatel dokumentace: Doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc. 

Janošíkova 1248/7  
142 00  Praha 4 - Krč 
osvědčení č.j. 4123/4822/OEP/92/93, prodlouženo dne 
28. března 2006, č.j. 5501/ENV/06. 
Součástí dokumentace je samostatné hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví, vypracované autorizovanou osobou 
RNDr. Irenou Dvořákovou. 
 

Datum předložení dokumentace: 24. 3. 2009 
 
Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc.  
 Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
 osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993, 

prodlouženo dne 7. 7. 2006, č.j.: 45139/ENV/06  
 
Datum předložení posudku: 22. 7. 2009 
 
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Dne 22. 11. 2008 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) oznámení s náležitostmi dle přílohy 
č. 4 citovaného zákona zpracované Doc. Ing. Jiřím Cibulkou, DrSc. 

• Dne 4. 12. 2008 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 9. 12. 2008 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce 
Královéhradeckého kraje. 
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• Dne 9. 1. 2009 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, ve kterém bylo uvedeno, 
že oznámení záměru dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat 
dle obdržených připomínek. 

• Dne 24. 3. 2009 obdržel příslušný úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 
citovaného zákona zpracovanou Doc. Ing. Jiřím Cibulkou, DrSc. 

• Dne 25. 3. 2009 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 30. 3. 2009 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 
Královéhradeckého kraje.  

• Dne 4. 5. 2009 byl příslušným úřadem pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. zpracováním 
posudku. 

• Dne 22. 7. 2009 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

• Dne 23. 7. 2009 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 4. 8. 2009 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Královéhradeckého 
kraje. 

  Vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo uplatněno žádné relevantní nesouhlasné 
vyjádření ze strany dotčeného územního samosprávného celku, správního úřadu 
nebo veřejnosti, nebylo ve smyslu § 9 odst. 9 zák. č. 100/2001 Sb. svoláno veřejné projednání. 

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
za akceptovatelnou a víceméně zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelné složky 
životního prostředí (VKP les, fauna, horninové prostředí, ovzduší, hluková zátěž) a jsou 
posouzeny vlivy na obyvatelstvo. Některé kapitoly vlastní dokumentace však byly zpracovány 
povrchně a údaje, které by v nich měly být, jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou 
součástí dokumentace. Tyto odborné studie jsou zpracované na dobré profesionální úrovni, 
ale zpracovatel dokumentace základní údaje z nich a jejich závěry většinou nezařadil do textu 
dokumentace. To se týká zejména vlivů na veřejné zdraví. Naopak v kapitole týkající se vlivů 
na faunu, flóru a ekosystémy a v kapitole obsahující opatření k prevenci, vyloučení, snížení 
a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů jsou uvedeny podrobné údaje týkající se 
chráněných živočichů, které měly být spíše součástí přílohy Biologický průzkum 
a v dokumentaci použít jen závěry a konkrétní kompenzační opatření. Přes uvedené 
nedostatky lze požadované informace v předloženém materiálu dohledat. 

Dalším nedostatkem je neuvedení seznamu příloh. Jedná se o 20 textových, 
5 mapových a fotografické přílohy. Orientace v nich je nesnadná. 

V kapitolách týkajících se vstupů a výstupů záměru nejsou kapitoly rozděleny na etapu 
přípravy záměru, etapu provozu záměru a případně etapu po ukončení záměru.  

V případě etapy přípravy záměru se jedná o minimální nároky. V případě etapy 
po ukončení záměru se jedná o vstupy a výstupy související s následnou údržbou 
rekultivovaných ploch (potřeba vody pro údržbu rekultivovaných ploch, doprava bude 
minimální), odpady (např. odpad rostlinných pletiv, obaly od postřikových přípravků apod.). 
Jedná se však o údaje, které musí oznamovatel zpracovat v další fázi projektové přípravy 
a nejsou pro hodnocení vlivů na životní prostředí podstatné. 
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Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
za respektování podmínek tohoto stanoviska.  
 
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Vyjádření k dokumentaci 

 vyjádření č.j. datum 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství 4956/ZP/2009-Be 10. 4. 2009

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého 
kraje se sídlem v Hradci Králové hk/13989/08/4/hok.hk/pa 30. 3. 2009

ČIŽP OI Hradec Králové ČIŽP/45/IPP/0822880.002/09
/KDR 24. 4. 2009

MŽP, odbor ochrany ovzduší 1067/820/09 22951/ENV/09 3. 4. 2009
MŽP, odbor ochrany vod 22956/ENV/09, 766/740/09 7. 4. 2009
MŽP, odbor péče o krajinu 1431/610/09, 22958/ENV/09 27. 4. 2009
MŽP, odbor péče o národní parky 180/640/09 15. 6. 2009
Obvodní báňský úřad v Trutnově 1136/09/09/1/Ku/Lá 3. 4. 2009

 

Vyjádření k posudku 

 vyjádření č.j. datum 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství  14679/ZP/2009-Be 18. 8. 2009

ČIŽP OI Hradec Králové ČIŽP/45/IPP/0822880.00309/
KLM 17.8.2009

MŽP, odbor ochrany vod 2022/740/09      7. 8. 2009
MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody 3321/620/09 14.8.2009

Obvodní báňský úřad v Trutnově 2794/09/09/1/Dv/To 
2658/09/09/1/KU/To 

   10. 8. 2009
   20. 8. 2009 

 

Veřejnost ani občanská sdružení se k záměru nevyjádřily. 
 
 
 
III. Hodnocení záměru 
 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Štít II a následná těžba štěrkopísku 
v tomto DP. Záměr navazuje na stávající těžbu v DP Štít I, kterou provádí firma Tarmac. 
Nově navrhovaný DP Štír II je v CHLÚ Štít.  

V dokumentaci je především věnována pozornost vlivům na: 
− lesní pozemky 
− faunu 
− krajinu 
− ovzduší 
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− hlukovou situaci 
− obyvatelstvo 
− horninové prostředí.  

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 zpracovatelem 
posudku.  

Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí 
areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále 
navržených opatření. Nejvýznamnějším negativním vlivem je zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa o celkové rozloze cca 92 ha (v I. etapě záměru - cca 50 ha lesa). Zábor 
PUPFL bude probíhat postupně s rozvojem těžby cca 3 - 4 ha ročně. Po ukončení těžby 
podle koncepčního řešení dlouhodobého záměru vzniknou čtyři samostatné vodní plochy 
oddělené pruhy lesa o šířce 50 m ve tvaru kříže. Tento zábor bude kompenzován 
zalesňováním ploch na dvou lokalitách v blízkosti nového dobývacího prostoru. První 
lokalitou jsou parcely na k.ú. Chlumec nad Cidlinou (orná půda a částečně trvalý travní 
porost). Druhou lokalitou je lokalita pískovny Pamětník. Tyto nové plochy o celkové rozloze 
cca 106 hektarů budou v dlouhodobém horizontu desítek let postupně nahrazovat pozemky 
PUPFL na místě nového dobývacího prostoru, které bude nutno z PUPFL trvale vyjmout 
v důsledku postupující těžby. 

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

V rámci navrhovaného DP I. etapy a přípravy POPD bude upřesněna metoda těžby; 
v každém případě půjde o strojní metodu těžby z vody. Bude prováděna buď pomocí 
těžebního stroje umístěného na vodě (plovoucí korečkový bagr) nebo pomocí stroje 
umístěného na břehu (házecí koreček, popř. rypadlo s podkopovou lžící). Po oddělení 
suroviny z těžebního řezu bude surovina vynesena na břeh, kde dojde k další úpravě tak, aby 
finální výrobek splňoval veškeré parametry požadované zákazníky. 

Úprava suroviny bude spočívat v jejím vytěžení, třídění, drcení a praní na požadované 
frakce. Tyto budou uloženy na jednotlivých hromadách dle frakce. Odtud budou převáženy 
do zpracovatelského závodu firmy BEST, a.s. nebo bude realizován příležitostný 
nepravidelný prodej jiným subjektům. 

Následná technická rekultivace v konečném stavu (podle koncepčního řešení 
dlouhodobého záměru) bude spočívat ve vytvoření čtyř vodních ploch s kvalitními závěrnými 
svahy, které nebudou tvořeny tzv. „na kolmo“ ale již při dotěžování bude tvořen závěrný svah 
podle daného sklonu, který po přehrnutí vrchní vrstvy nedotěžené suroviny bude mít těleso 
z rostlého materiálu a nebude „dovážen a navážen“, jak se to děje u některých těžeben. 
Závěrný svah bude obsahovat stromové a keřové patro, které zajistí ještě výraznější zpevnění 
břehové linie a z hlediska biologického a zoologického se stane vítaným stanovištěm pro 
různé druhy zvířat a rostlin. Dělící pásy lesa s funkcí větrolamů a vlnolamů jsou plánovány 
pro rozčlenění souvislé vodní hladiny z důvodů potlačení vzniku erodujícího vlnobití a vzniku 
silného proudění vzduchových mas, které by mohly mít devastující účinek na okolní lesní 
porosty. 

Biologická rekultivace pak bude spočívat v osázení břehů a jejich blízkého okolí 
vhodnými dřevinami s preferencí původních druhů. Část břehů bude oseta trávou 
pro vytvoření vhodných podmínek pro hmyz. Rekultivace bude realizována podle podrobného 
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projektu rekultivačních prací po jeho schválení a tento projekt bude zohledňovat 
nejen technické potřeby, ale i biologické hledisko (napojení na lokální biocentrum 
a zvyšování biodiverzity nových ploch). 

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 
6. Popis technického a technologického řešení záměru. Dle názoru zpracovatele posudku 
uvedené technické řešení v zásadě respektuje požadavky na omezení, respektive vyloučení 
řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru.  

Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru lze vyslovit názor, 
že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem 
jsou použita odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí. 

 

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: 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí je souborem opatření, která vyplynula v jednotlivých fázích 
posuzování tohoto záměru a je uveden dále v podmínkách tohoto stanoviska. Jedná se 
o opatření za účelem snížení dopadů realizace záměru na životní prostředí. 

 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Záměr byl předložen v jedné variantě. Příslušným úřadem státní správy nebylo 
požadováno doplnění variant. Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě 
bezpředmětné. 

 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně 
vypořádána v posudku v souladu s § 8 cit. zákona. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

1. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
 Upozorňuje na nutnost podání žádosti o povolení odnětí lesních pozemků z PUPFL, 
respektování velikosti a tvaru dělících pásů šíře 50 metrů ponechaných v těžené lokalitě 
k udržení krajinného rázu a dodržení úpravy plánovaných výchovných zásahů na zajištění 
stability pásů k ochraně proti poškozením větrem. 

Stanovisko příslušného úřadu: 

 Požadavek je zahrnut do podmínek tohoto stanoviska. 
 
2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

Upozorňuje na potřebu řešení případného odvodu důlních vod do povrchových 
a upřesnění údajů o množství vody na údržbu zeleně po rekultivaci. Podmiňuje realizaci 
záměru provedením opatření ke snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní 
prostředí, která jsou uvedena v podmínkách tohoto stanoviska. Požaduje upřesnit umístění 
deponií s ohledem na ochranu krajinného rázu i ekosystémů v okolí místa těžby. Dále 
požaduje dodržení uvedené šířky dělících pasů vodních ploch (I. až IV.) a upřesnění umístění 
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těchto pasů včetně konkrétních stromů, které budou ponechány. 

Stanovisko příslušného úřadu: 

 Požadavky jsou zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska. 
 
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

 Upozorňuje na platnou legislativu a souhlasí s podmínkami navrženými zpracovatelem 
posudku. 

 
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody 
 Bez připomínek. 
 
5. Obvodní báňský úřad v Trutnově  
 Upozorňuje na platnou legislativu a formální nedostatky v textu posudku. 
 
 
 
Stanovisko: 

Na základě oznámení, dokumentace a posudku, vyjádření k nim uplatněných 
a doplňujících informací 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) v platném 
znění z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k záměru 
 

„Stanovení nového dobývacího prostoru a následná těžba 
štěrkopísku na ložisku Pamětník“ 

I.etapa 
 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 
stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních 
řízení. 
 

Stanovisko se vydává v souladu s dopisem MŽP č.j. 3264a/OPVŽP/02 ze dne 
12. 7.  2002 na období, jež nepřekročí 20 let, tj. po dobu těžby v rámci I. etapy s plánovanou 
plochou dobývacího prostoru cca 60 ha, která je vymezena v dokumentaci vlivů záměru 
na životní prostředí do roku 2029. V případě pokračování těžby nad uvedený rámec je nutné 
zpracovat nové posouzení vlivů na životní prostředí, neboť vlivy záměru byly podrobně 
vyhodnoceny na 20 let. 
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Doporučená varianta: 
 Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci 
vlivů záměru „Stanovení nového dobývacího prostoru a následná těžba štěrkopísku na ložisku 
Pamětník “ I. etapa,  na životní prostředí cit. zákona, při splnění následujících podmínek. 

 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
 

I. Fáze přípravy: 
1) V návrhu na stanovení dobývacího prostoru respektovat ochranné pásmo přírodní 

památky PP Pamětník (50 m od hranice PP). 
2) Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) včetně plánu rekultivace a předložit 

ke schválení příslušnému báňskému úřadu. V tomto POPD zahrnout: 
a. Respektovat podmínku, že navrhovaný dobývací prostor pro I. etapu bude 

respektovat koncepční řešení dlouhodobého záměru s rozdělením plochy na čtyři 
části pruhem lesa o šířce 50 m podél stávajících lesních cest. 

b. Při přípravě rekultivačního projektu zapracovat ponechání obnažených písečných 
ploch z důvodu výskytu cenných pískomilných společenstev. 

c. Ponechat otevřené plochy v dělících pásech pro možnost rozšíření většího množství 
nektarodárných rostlin. 

d. K zalesnění použít borovici lesní s příměsí dubu zimního, případně další původní 
dřeviny, a tím zvýšit druhovou rozmanitost. K tomu využít zásadně původních druhů 
dřevin. 

e. Do projektu rekultivace zapracovat požadavek na nepravidelný tvar břehové čáry 
s ponecháním menších obnažených písečných ploch a mírných sklonů břehů 
(do sklonu 1:3). 

f. Pokud to bude technicky možné, technická a biologická rekultivace by měla 
obsahovat i ponechání fenoménu neupravených kolmých stěn ve vhodné části 
rekultivované těžebny (možnost hnízdění břehule říční a ledňáčka říčního).  

3) Detailní projekt rekultivace postupně zpřesňovat podle jednotlivých řešených ploch. 
4) Požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o povolení umístění nového středního 

zdroje znečišťování ovzduší s doložením odborného posudku a rozptylové studie. 
5) Zpracovat provozní řád ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění 

a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 615/2006 Sb. a předložit jej krajskému úřadu ke schválení. 
V provozním řádu se zaměřit především na opatření ke snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek. 

6) Upravit metodiku výchovných zásahů v porostních skupinách, které zůstanou v pruhu 
o šířce 50 m rozdělujícím koncepční řešení dlouhodobého záměru na čtyři části, 
a v porostních skupinách mimo dobývací prostor, které budou po odlesnění vystaveny 
zvýšenému riziku poškození větrem za účelem vnitřního zpevnění porostu, a dále zajistit 
podporu melioračních a zpevňujících dřevin a udržení biodiverzity. 

7) Řešit případný odvod důlních vod do vod povrchových. 
8) Upřesnit údaje o množství vody na údržbu zeleně po rekultivaci. 
9) Do havarijního plánu zapracovat dopad přívalových vod na ovlivnění povrchových vod 

v okolí. 
10) Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy nebo výkopových materiálů s ohledem 

na ochranu krajinného rázu a ekosystémů. 

8 



11) Ponechat staré duby v okrajových zónách zájmového území.  
12) V dalších stupních přípravy stanovit konkrétní shromažďovací místa, prostředky a systém 

pro sběr, odvoz a zneškodnění případně vzniklých odpadů kategorie N a pro ostatní látky 
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci těžební činnosti. To se týká nejen 
odpadů při této činnosti vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při vlastní těžbě. 

13) Minimálně jeden rok před zahájením vlastní těžby v dobývacím prostoru Štít II pravidelně 
sledovat úroveň podzemních vod. 

14) Před zahájením těžby je nutné na základě zjištění biologického monitoringu požádat 
o udělení výjimky ze zákazu související s ochranou zvláště chráněných druhů živočichů 
a v případě potřeby je nutné zajistit záchranný transfer.  

15) Vypracovat havarijní plán pro případ náhlého znečištění vody ve štěrkovně 
nebo horninového prostředí v jejím bezprostředním okolí dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
a předložit ho ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Vytvořit podmínky pro jeho 
funkční realizaci. 

16) Pro budoucí provozovnu vypracovat dopravní řád, ve kterém budou mimo jiné zahrnuta 
tato opatření: 

a. Regulovat dopravu s vyloučením déletrvajícího stání vozidel v dosahu těžebního 
prostoru – otevřené vodní hladiny. 

b. Vyloučit vjíždění vozidel do bezprostředního okolí otevřené vodní hladiny, 
mimo nezbytné případy. 

17) Zpracovat projekt kompenzačních opatření – zalesnění jiných pozemků v odpovídajícím 
rozsahu.  

 

II. Fáze realizace: 
18) V rámci žádosti o kolaudaci stavby (jen nová komunikace) předložit specifikaci druhů 

a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob 
jejich likvidace. 

 

III. Fáze těžby a rekultivace: 
19) Těžbu z vody zahájit od západu a ponechat trvale zalesněné pásy na rostlém terénu dělící 

celou budoucí plochu ve směrech sever – jih a západ – východ. Plochu tak rozdělit 
na menší těžební segmenty, tedy na systém dílčích „jezer“, v nichž hladina vody bude 
kopírovat původní přirozený stav. 

20) Zajistit pravidelné proškolení personálu s cílem vyloučení a snížení nepříznivých vlivů 
případných havárii na životní prostředí. 

21) K hlavní těžební metodě - k těžbě z vody - používat výhradně zařízení na elektrický 
či jiný „ekologický“ pohon.  

22) Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující 
emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.  

23) S těžebním odpadem je nutno nakládat ve smyslu zákona č. 157/2009 Sb. 
24) Provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru dle požadavku orgánu ochrany 

veřejného zdraví. Při překročení limitů daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. přijmout 
účinná protihluková opatření. 

25) Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými technickými 
opatřeními (skrápěním a zaplachtováním přepravních vozidel) minimalizovat resuspenzi 
částic, tzn. zvířený prach. 
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26) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během její přípravy 
a při vlastní těžební činnosti, musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude 
kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných 
nebo jiných závadných látek bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo 
dle pokynů v havarijním plánu. Při parkování budou mechanismy vybaveny úkapovou 
miskou. 

27) 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. 

28) Zajistit požadovanou čistotu TNA při výjezdu z areálu na veřejné komunikace. 
29) V případě znečištění veřejných komunikací zajistit technické prostředky a provádět jejich 

čištění. 
30) Po ukončení těžby a v průběhu provádění těžebních prací, zvláště pak při dokončování 

těžby v závěrných svazích, provádět průběžně technickou a biologickou rekultivaci. 
31) Před každým novým zásahem do PUPFL provést biologické hodnocení. 
32) V případě zjištění ohrožených druhů živočichů (zejména obojživelníků) v prostoru těžby 

(na případných drobných vodních plochách vzniklých v souvislosti s těžbou) postupovat 
v souladu s legislativou (žádost o výjimku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny) a dle podmínek stanovených příslušným úřadem. 

33) V průběhu těžby průběžně sledovat a vyhodnocovat výšku hladiny důlní vody.  
34) Respektovat podmínky příslušného vodoprávního úřadu k odvádění důlních vod do vod 

povrchových.  
35) Realizovat kompenzační opatření – zalesňování ploch mimo vlastní posuzovanou těžebnu. 
 
 
 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 
 

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