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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru 

Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalit ě CHLÚ Úhřetice I 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Navrhovaná plocha DP Úhřetice III činí 16,241961 ha. Vlastní těžební záměr je 

navrhován na horní terase nad mezí na ploše 7,7112 ha. Základní kapacitní parametry záměru 
činí: 

Skrývky - celkový objem 100 tis. m3 

Kvartérní suroviny - celkový objem 475 tis. m3 

Výklizy - celkový objem 130 tis. m3 

Křídové suroviny (slínovce a jílovce) - celkový objem 255 tis. m3 

Celkový objem odtěžených hmot - 960 tis. m3 

Celkový objem surovin -730 tis. m3 

Poměr dobývaných surovin spraš : slín = 7:3 až 6:4 

Plánovaný úbytek zásob cca 70 tis. m3/rok 

Předpokládaná životnost ložiska cca 10 - 11 let 

Těžební činnost je navrhována ve dvou na sebe navazujících fázích zahrnujících 
v prvé fázi těžbu kvartérních surovin tedy spraší a hlín v horní části profilu a v navazující 
druhé fázi dobývání svrchnokřídových slínovců a jílovců (ve stejném území) v jejich podloží 
s celkovým ročním objemem těžené a převážené suroviny 123 760 tun, tento stav trvá 4 
těžební cykly/rok, což představuje 80 dnů v roce. 

Jde tedy věcně o další pokračování stávající těžby v navrhované kapacitě maximálního 
ročního ekvivalentu cca 124 tis. tun kvartérních a křídových surovin (70.000m3).  

 

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Pardubický 

Obec: Úhřetice 

Katastrální území: Úhřetice 

 

 4. Obchodní firma oznamovatele 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
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 5. IČ oznamovatele 
00015253 

 

 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Plachého 388/28  
370 46 České Budějovice 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 

Předmětem tohoto posouzení je dokumentace „Stanovení dobývacího prostoru 
Úhřetice III v lokalitě CHLÚ Úhřetice I“ v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění.  

Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 
odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. V 
tomto případě se dále postupuje podle § 8.  

Dokumentace záměru byla podáno na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen 
MŽP). Dopisem zn. 24467/ENV/09 ze dne 6. 4. 2009 byl proces EIA převeden na odbor 
výkonu státní správy VI (dále jen OVSS). Dokumentace záměru byla zveřejněna a rozeslána 
dopisem MŽP OVSS čj. 239/550/09-Ko ze dne 16. 4. 2009. Dokumentace s náležitostmi dle 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována oprávněnou osobou RNDr. Milanem 
Macháčkem držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. osvědčení č.j. 
6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, prodlouženo dne 7.4.2006, č.j. 23877/ENV/06. 

Po uplynutí lhůty na vyjádření k dokumentaci MŽP OVSS požádal dopisem č.j. 239-
1/550/09-Ko ze dne 25. 5. 2009 (příloha 2 posudku) o zpracování posudku EIA k záměru 
„Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ Úhřetice I“ a to na základě 
dokumentace a všech k ní podaných vyjádření Ing. Josefa Tomáška, CSc. z firmy Středisko 
odpadů Mníšek s.r.o. jako oprávněnou osobu (držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.o. 69/14/OPV/93 ze 
dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006). 

 

 II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětného záměru v rozsahu 

přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována oprávněnou osobou RNDr. Milanem 
Macháčkem držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. osvědčení č.j. 
6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, prodlouženo dne 7.4.2006, č.j. 23877/ENV/06. Vlastní 
dokumentace má 90 stran (části A - H).  

Na začátku dokumentace je nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 uveden seznam 
hlavních použitých zkratek a kapitola Úvodem, ve které autor seznamuje s účelem zpracování 
dokumentace a dále s historií CHLÚ Úhřetice I.  

 Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje 
o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným 
způsobem. 

 Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje 
po formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné 
náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku. 

 Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území popisuje jednotlivé 
složky životního prostředí a splňuje po formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona 
ČNR č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 
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 Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí - kapitola obsahuje všechny předepsané kapitoly této části dokumentace: 

• Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení velikosti a významnosti 

• Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

• Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

• Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

• Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

• Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Z hlediska věcné náplně je tato kapitola také komentována v další části předkládaného 
posudku. 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly Část E Porovnání variant 
řešení záměru, Část F Závěr, Část G Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického 
charakteru, Část H Přílohy, údaje o zpracovateli dokumentace a hlavní použité podklady. 

Součástí dokumentace je devět příloh č. 1 až 9: 
Příloha č. 1 - Vyjádření příslušných úřadů:  

• Stanovisko  MěÚ Chrudim, odboru územního plánu a regionálního rozvoje čj. CR 
037117/2008 ze dne 20.10.2008 z hlediska souladu s platnou ÚPD 

• Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (KÚ Pardubického kraje) podle § 
45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, čj. 3909/2009/OŽPZ/Pe ze dne 26.1.2009 

Příloha č. 2 - Podklady poskytnuté oznamovatelem 
• Rozhodnutí MŽP, územního odboru v Hradci Králové o změněn názvů tří CHLÚ 

cihlářských surovin Úhřetice, čj. 850/8/ÚOHK/97-Ti ze dne 26.2.1997 + 
digitalizovaná mapa  

• Rozhodnutí MŽP, OVSS-VI Hradec Králové o udělení předchozího souhlasu ke 
stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III, čj. 336/550/08-Ru ze dne 23.5.2008 

• Širší vztahy s vyznačením platných CHLÚ a DP na podkladu mapy 1:25.000 
• Zákres CHLÚ Úhřetice, CHLÚ Úhřetice I, CHLÚ Úhřetice II, DP Úhřetice, DP 

Úhřetice I v mapě 1:5.000 (tedy zákres aktuálně platného legislativního stavu 
vymezení zvláštních zájmů ochrany horninového prostředí) 

• Zákres postupů navrhované těžby v navrhovaném DP Úhřetice III  
• Zásady pro rekultivaci těžebního prostoru cihelny Tuněchody, DP Úhřetice III. Ing. 

Filip, Agro-Aqua Pardubice, únor 2009 
• Kopie vyjádření katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

z 24.3.2009 
• Kopie integrovaného povolení pro zařízení na výrobu keramických výrobků 

vypalováním - cihel - závod Tuněchody. Krajský úřad Pardubického kraje, odboru 
ŽPaZ, čj. OŽPZ/22242/05/Př ze dne 21.12.2006 

• Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje k přejezdu přes silnici II/340 
Topol-Úhřetice, čj. SÚSPk 5123/08 ze dne 30.7.2008 
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Příloha č. 3 - Tuněchody - cihelna, CHLÚ Úhřetice I. dobývací prostor Úhřetice III 
(Pardubický kraj). Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu a doprovodných prací. 
(RNDr. Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o., Chrudim, listopad 2008) 

Příloha č. 4 - Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví. (Ing. Dana Potužníková, Ústí 
nad Orlicí, leden 2009) 

Příloha č. 5 - Akustická studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT 
Jičín, prosinec 2008) 

Příloha č. 6 - Rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT 
Jičín, prosinec 2008) 

Příloha č. 7 - Biologický průzkum (RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, 
listopad 2008)  

Příloha č. 8 - Fotodokumentace 
Příloha č. 9 - Doklady o autorizaci pověřeného zpracovatele Dokumentace 

• prodloužení autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb. 
• osvědčení odborné způsobilosti podle zák. č. 244/1992 Sb. 
• kopie aktuálního znění živnostenského listu 

 

 II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 

V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je prověřena 
úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jmenovitě 
jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel dokumentace dopustil 
a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého 
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je napsáno 
odlišným typem písma za tímto shrnutím. 

Nad rámec náležitostí osnovy dokumentace uvedených v příloze 4 zákona 100/2001 
Sb. obsahuje dokumentace ještě seznam hlavních použitých zkratek a kapitola Úvodem, ve 
které autor seznamuje s účelem zpracování dokumentace a dále s historií CHLÚ Úhřetice I.  

 

Část A. Údaje o oznamovateli 
Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo a jméno, 

příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele (vedoucí geolog a ředitel 
závodu). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem.  

 

Část B. Údaje o záměru 

B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně.  
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B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

V dokumentaci je uveden tento název: Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III 
v lokalitě CHLÚ Úhřetice I. Záměr je podle přílohy č. 1 zařazen v kategorii I pod bod 2.3. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci.  
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

V této kapitole je uvedeno, že záměr navazuje na aktuálně probíhající těžbu na 
protilehlé straně silnice II/340. Je uvedena plocha DP (16,241964 ha) a plocha vlastního 
těžebního záměru (7,7112 ha) a údaje o zásobách a životnosti ložiska. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci.  
 
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

V této kapitole je uvedeno, že navrhovaný záměr se nachází v Pardubickém kraji, 
bývalém okrese Chrudim, obci Úhřetice a na katastrálním území Úhřetice (s čísly parcel). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Mám pouze připomínku, že se nejedná o bývalý 
okres. Okresy jako takové zrušeny nebyly, pouze okresní úřady. 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

V úvodu to kapitoly je uvedeno, že stanovení CHLÚ Úhřetice I bylo řešeno ještě 
počátkem 70. let a definitivní vymezení bylo stanoveno v roce 1997 (pro společnost LATER 
a.s. Chrudim), předchozí souhlas s dobývacím prostorem pro subjekt Wienerberger cihlářský 
průmysl a.s. byl stanoven v roce 2008.  

K charakteru záměru je uvedeno, že záměrem je z věcného hlediska pokračování těžby 
cihlářských surovin v území, které navazuje na polohu současně těžených zásob v DP 
Úhřetice I, které oznamovatel v současné době řádně v souladu s vydanými povoleními 
k hornické činnosti exploatuje. Lze tedy důvodně předpokládat, že tato činnost organicky 
přejde z prostorů stávající těžebny ze severozápadní části ložiska (od cihelny před silnicí 
II/340) do jeho jihovýchodní části do prostoru CHLÚ Úhřetice I (za silnicí II/340 od cihelny). 
Ložisko patří do nerostného bohatství, které je ve vlastnictví státu, a není tudíž součástí 
pozemku. Významnou charakteristikou navrhovaného dobývání je, že fáze těžby kvartérních 
surovin nedosáhne hladiny podzemní vody, zatímco prohloubení těžby do křídových surovin 
bude částečně probíhat i pod hladinou podzemní vody s následným vznikem jezera, 
analogicky s stávajícím hliništěm u cihelny Tuněchody. 

S výjimkou těžby ve stávajícím DP Úhřetice I. v okolí záměru v současnosti neprobíhá 
žádná další exploatace nerostných surovin, Nejsou tak identifikovány žádné aktivní 
synergické vlivy z těžební činnosti mimo současného hliniště, které bude po dobu cca 6ti let 
dotěžováno souběžně se zahájením hornické činnosti v nově navrhovaném.  

Kumulativním vlivem je provoz stávající cihelny Tuněchody, projevující se v kontextu 
řešeného hodnocení vlivů ve stávajícím akustickém a imisním pozadí, stejně jako stávající 
doprava na železnici Chrudim - Moravany a silniční doprava na silnici II/340 Úhřetice - 
Topol. Navrhovaná hornická činnost v DP Úhřetice III negeneruje žádné změny v dopravních 
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proudech na silnici II/340 a železniční trati. Dále nenavyšuje kapacitu a provoz stávající 
cihelny, poněvadž znamená pouze prodloužení doby životnosti cihelny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Důvod umístění je v dokumentaci zdůvodněn vymezením CHLÚ Úhřetice I. 
Požadavek na exploataci zájmového území vyplývá z odbytových možností v regionu a 
z připravenosti oznamovatele rozšířit prostor činnosti do dalšího území v územní návaznosti 
na probíhající těžební činnost, zejména pak s možností využití stávajícího technologického 
zázemí pro zpracování suroviny ve stávající cihelně Tuněchody, aniž je nutno řešit jinou 
dopravní infrastrukturu v území. 

K variantám je uvedeno, že není řešena žádná územní varianta, poněvadž umístění 
navrhované hornické činnosti je dáno polohou výhradního ložiska cihlářských surovin v jeho 
další části, navazující na stávající těženou část v DP Úhřetice I. Není navrhována ani žádná 
varianta z hlediska kapacity těžby, poněvadž záměr představuje pokračování stávající těžby 
v nezměněných ročních ekvivalentech. Technologicky je záměr předložen jednovariantně 
s tím, že na sebe navazují dvě technologické fáze, spočívající v prvoplánové exploataci jen 
kvartérních surovin (fáze A), s návazností využití podložních křídových surovin (fáze B) 
s tím, že technologie těžby se neliší od stávající těžby na stávajícím hliníku u cihelny 
Tuněchody.  

Poněvadž tyto na sebe navazující fáze těžby se mírně liší technologicky a z hlediska 
těžebních cyklů, byly do podkladových studií (akustická, rozptylová a navazující studie 
posouzení vlivů na veřejné zdraví) uplatněny jako metodické varianty A a B s cílem stanovit, 
zda se tyto fáze z hlediska dopadů na akustickou a imisní situaci významněji liší (a tím i 
v dopadech na veřejné zdraví).  

• Metodická varianta A těžebního záměru předpokládá dobývání kvartérních surovin - 
spraší a hlín po těžební bázi v rozpětí 239 - 236 m n.m. v celém navrhovaném rozsahu 
těžebního prostoru. Potřebné množství křídových slínovců a jílovců do výrobní směsi 
bude zajišťováno z doposud těženého DP Úhřetice I.  

• Metodická varianta B těžebního záměru předpokládá dobývání kvartérních surovin 
(spraší a hlín) a podložních křídových slínovců a jílovců, s těžební bází 230 m n.m 
v celém rozsahu navrhovaného těžebního prostoru 

Z uvažovaných variant přepravy suroviny z nově řešeného DP Úhřetice III do cihelny 
byla nakonec zvolena varianta dopravy suroviny do cihelny prostřednictvím stávající 
technologie ve stávajícím hliníku, jen s úrovňovým přejezdem silnice II/340.  

V závěru kapitoly je uvedeno, že záměr má pouze dvě možné varianty: 
• aktivní s předpokladem těžby cihlářských surovin v navrhovaném rozsahu těžebního 

prostoru v rámci navrhovaného vymezení DP Úhřetice III, ve dvou na sebe navazujících 
technologických fázích;  

• nulovou variantu bez hornické činnosti, s definitivním útlumem těžby a postupným 
ukončením činnosti na ložiscích v Úhřeticích poblíž cihelny Tuněchody. 

Z hlediska ochrany životního prostředí se samozřejmě jeví jako výhodnější varianta 
bez činnosti, která nebude znamenat zábor ZPF, potenciální ovlivnění částí porostů dřevin, 
změny v hydrogeologických poměrech a zejména nebude nutno řešit přejíždění silnice II/340 
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a řešit ochranu obytné části Úhřetice protihlukovým zemním valem. Nulová varianta však 
koliduje se zákonem1 prosazovaným zájmem o racionálním vydobytí výhradního ložiska, 
pokud nepřináší neřešitelné střety zájmů ve vztahu k ovlivnění kvality jiných složek životního 
a přírodního prostředí, případně obytného prostředí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Mám pouze poznámku, že během projednávání 
záměru se změnila ekonomická situace a na základě odbytových možností v regionu bylo 
rozhodnuto o přerušení výroby v cihelně Tuněchody. Pokud nebude výroba obnovena, nebude 
ani probíhat těžba v novém DP.  
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení  

V této kapitole je nejprve uvedeno, že záměr je založen na pokračování těžební 
činnosti v rámci stejného ložiska na protilehlou stranu silnice II/340, která CHLÚ Úhřetice I. 
protíná (zůstane zachována včetně ochranných pilířů). Je možné konstatovat zásadní shodu se 
stávající technologií těžby i přepravou suroviny, jaká je provozována ve stávajícím těžebním 
prostoru. Dále jsou popisy prezentovány pro obě technologické varianty. 

Těžební záměr předpokládá v prvé fázi samostatným řezem dobývání kvartérních 
surovin (spraší a hlín) z celé těžební plochy až po jejich skutečnou bázi a v navazující fázi po 
získání dostatečného předstihu (včetně výklizového řezu) paralelní těžbu tandemovým 
samostatným řezem podložních křídových slínovců a jílovců, ty však budou s ohledem na 
hydrogeologické podmínky ložiska dobývány pouze v jihozápadní a střední části ložiska 
s těžební bází 220 m n.m. Navržený postup dobývání umožňuje zajištění dostatečného 
množství surovin do výrobní směsi v potřebném výrobním poměru spraš : slín 7:3 až 6:4 
přímo z ložiska. Provozní podmínkou pro dobývání slínovců jsou nutnost provádění výklizů a 
odvodňování lomu (včetně investic do čerpacího zařízení s přívodním vedením), neboť 
dobývání slínovců včetně souvisejícího nezbytného výklizového řezu bude vedeno pod 
přirozenou hladinou podzemní vody bez možnosti gravitačního odvodnění lomu. Pro 
skladování surovin budou využity skladovací plochy a technologické zázemí v DP Úhřetice I. 
(nakládka do podavače a pasová doprava do závodu), kam bude vytěžená surovina s DP 
Úhřetice III. převážena. Pro výklizy a skrývky budou do doby rekultivace zřízeny dočasné 
deponie. 

Dále je popsáno: 
− Vymezení těžebního prostoru 
− Organizace těžby 
− Popis ložiska 
− Parametry lomu, závěrné svahy, generální svah 
− Členění hmot, zásoby a životnost ložiska 
− Otvírka lomu 
− Skrývky 
− Dobývání surovin 
− Těžební stroje a zařízení 
− Odvodnění  
− Skládky ornice, kvartérní suroviny, křídové suroviny a výklizů  

                                                 
1 Jedná se o horní zákon č. 44/1988 Sb., v platném znění 
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− Rekultivace (technická rekultivace, biologická rekultivace, rekultivace na 
ornou půdu, výsadba dřevin na závěrných svazích nad bermou, zatravnění 
závěrných svahů pod bermou)  

− Doprava 
− Konstrukční provedení přejezdu a úprav komunikace 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a obsahuje všechny potřebné údaje. 
Způsob rekultivace území je potřeba zpřesnit v POPD.  
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Oznamovatel předpokládá započetí prací na nových plochách výhradního ložiska v 
létě 2010. Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších 
omezujících faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je předpokládáno do ukončení 
těžby naplánovaných zásob, t.j. do vytěžení zásob plánovaných v předkládaném záměru těžby 
s maximálním výhledem na výše uvedených 12-13ti let (tj. ukončení těžby r. 2021). 
Rekultivace břehů hliníku bude probíhat postupně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Jak již bylo výše uvedeno, během projednávání 
záměru se změnila ekonomická situace a na základě odbytových možností v regionu bylo 
rozhodnuto o přerušení výroby v cihelně Tuněchody. Pokud nebude výroba obnovena, nebude 
ani probíhat těžba v novém DP dle výše uvedeného harmonogramu.  

 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uveden jako dotčený kraj Pardubický a jako dotčená obec obec 
Úhřetice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

V této kapitole jsou uvedena následující navazující rozhodnutí: 
- souhlas s kácením dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (příslušný obecní 

úřad Úhřetice) 
- závazné stanovisko k dotčení významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění (příslušný OÚ III. stupně - zde MěÚ Chrudim, OŽP - zásah 
do VKP toku Kočského potoka odvodněním ložiska - jen v případě vyústění odvodnění 
ložiska, nebude-li realizováno čerpání do DP Úhřetice I). 

- rozhodnutí o výjimkách z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
(ohrožené druhy Krajský úřad Pardubického kraje) 

- souhlas k odnětí ZPF (do 1 ha pověřený OÚ III. st., do 10 ha KÚ, nad 10 ha MŽP) 
- stanovení dobývacího prostoru (OBÚ Trutnov) 
- povolení k provádění hornické činnosti podle §10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušinách a státní báňské správě, v platném znění a Vyhlášky č. 104/1988 Sb., v 
platném znění, o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem (OBÚ Trutnov). 
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- další dle související agendy (dopravní správní úřad - přejezd silnice II/340 aj.) 

Dále jsou uvedeny tři situace se zakreslením záměru (ortofotomapa, mapa 1 : 25 000 a 
1 : 5 000). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V této kapitole bych doplnil ještě následující rozhodnutí: 

− stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových - 
Krajský úřad Pardubického kraje 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 - Půda 

Je uveden zábor ZPF, lesní pozemky dotčeny nejsou. S výjimkou pozemku p.č. 1076 
v k.ú. Úhřetice (mez, vedena jako ostatní plocha) jsou všechny vymezením DP dotčené 
pozemky součástí ZPF v kultuře orná. Vlastní plocha těžby mezi silnicí II/340 a mezí p.č. 
1076 na poz.p.č. 1036 v rozsahu cca 7,7112 ha se nachází prakticky výhradně na orné půdě. 

Zábor půdy BPEJ 3.02.00 v I. třídě ochrany zasahuje cca 44,29 % výměry 
navrhovaného DP a cca 85,72 % výměry navrhovaného těžebního prostoru. Pozemky BPEJ 
3.02.10 ve III. třídě ochrany jsou lokalizovány kolem meze a pod mezí k toku, kde je podél 
toku vymezen úzký pás v BPEJ 3.57.00 rovněž ve III. třídě ochrany. Podíl půd ve III. třídě 
ochrany na výměře DP činí cca 33,63 %, v navrhovaném těžebním prostoru nad mezí činí 
podíl půd ve III. třídě ochrany cca 14,24 %.  

Ke zvláště chráněným územím je uvedeno, že záměr fyzicky nezasahuje žádné zvláště 
chráněné území přírody, vymezené ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nenachází se 
rovněž v žádné CHOPAV, je součástí území se zvýšenou památkovou ochranou v kontextu 
archeologických nálezů. Je součástí vymezeného CHLÚ z povahy výhradního ložiska. 

Záměr vymezení DP Úhřetice III nezasahuje žádné ochranné pásmo zvláště 
chráněných území přírody a ani lesních pozemků. Nezasahuje ani do OP žádného ze 
skladebných prvků ÚSES nadlokální úrovně. Do zájmového území nezasahuje žádné 
ochranné pásmo místních vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů. Podél SZ hranice 
navrhovaného vymezení DP Úhřetice III zasahuje OP silnice II/340 ve vzdálenosti 25 m.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

B.II.2. Voda 

V této kapitole je uvedeno že záměr nevyžaduje žádné nároky na zdroje vody. Těžební 
prostor neobsahuje žádné provozní zázemí, veškeré provozní zázemí je situováno ve 
stávajícím areálu stávající cihelny Tuněchody. Zavedení těžby v DP Úhřetice III se na 
stávajících parametrech zásobování vodou a využívání vody nemění. Pro pracovníky na 
těžebních strojích a při převozu suroviny z DP Úhřetice III do DP Úhřetice I je dodávána 
pitná voda balená.  

Je zmíněna možnost využívat důlní vodu pro vlastní potřebu (k zalévání zatravněného 
zemního valu, případně pro jiné účely v těžebně při postupné rekultivaci, skrápění jílovitých 
surovin např. na pojezdových plochách, komunikacích, v rámci expedice apod. se míjí 
s ohledem na mazlavost účinkem). 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V této kapitole je komentována spotřeba surovin. Základní surovinové vstupy pro 
navrhovanou těžbu se s ohledem na skutečnost, že bude nadále využito stávajícího provozního 
zázemí hliníku u cihelny Tuněchody, se oproti stávající situaci nemění, není uvažováno 
s žádnou intenzifikací stávající zpracovatelské technologie. Zdrojem je výrobna dodavatelské 
organizace technologie. Je zmíněn běžný provoz kanceláří v budově stávajícího provozního 
zázemí cihelny. 

Ke spotřebě energií je uvedeno, že záměr nevyžaduje žádné další navýšení 
elektrického příkonu či navýšení spotřeby jiných energetických medií oproti stávající cihelně 
Tuněchody, která tvoří provozní zázemí a zpracování těžené suroviny, obdobně jako je tomu 
u stávající těžby v DP Úhřetice I.  

Nároky na jiný druh energie (motorovou naftu) tak platí prakticky jen pro spotřebu 
techniky, realizující těžbu a manipulaci se surovinou. Je uvedena potřeba nafty pro nakladač 
(nakládá surovinu na přepravní pás) a pro těžbu slínovců.  

Záměr vlastní těžby nemá nároky na potřebu tepla, výměny vzduchu, zemního plynu 
ani chladicích médií apod.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Pouze postrádám údaje o materiálech 
potřebných při rekultivaci. Budou potřeba sazenice stromů a keřů a travní semeno. 

 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V této kapitole je uvedeno, že vlastní DP Úhřetice III je napojen na silnici II/340 
Úhřetice - Topol s tím, že je navržen jediný vjezd na této silnici jižně od obce Úhřetice. 
Doprava suroviny je realizována přejížděním této silnice z DP Úhřetice III do DP Úhřetice I, 
který má přímou dopravní a přepravní vazbu na cihelnu Tuněchody. Komunikační napojení 
areálu závodu Tuněchody - cihelny z DP Úhřetice III se nemění.  

Dále je uveden model dopravy při těžbě pouze kvartérních surovin v celkovém ročním 
objemu 67 200 tun (40 dnů ročně 193 pohybů/den, 15 pohybů/hod) a při souběžné těžbě 
kvartérních a křídových surovin (80 dnů ročně 169 pohybů/den, 13 pohybů/hod).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 

 

B. III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

V této kapitole jsou komentovány bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. 
Je uvedeno, že záměr nepředstavuje žádné bodové zdroje znečištění ovzduší. Plošné zdroje 
jsou rozděleny na plošné zdroje při těžbě jen kvartérních surovin a na plošné zdroje při souběžné 
těžbě kvartérních surovin a křídových slínovců v DP Úhřetice III. Pro obě tyto varianty jsou vyčísleny 
emise pro tyto zdroje: 

� pohyb osobních a nákladních automobilů v prostoru cihelny 
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� pohyb nákladních automobilů v prostoru DP Úhřetice I 
� pohyby těžební techniky v prostoru DP Úhřetice I 
� samotná těžba v prostoru DP Úhřetice I 
� pohyby těžební techniky v prostoru DP Úhřetice III  
� pohyb nákladních automobilů v prostoru DP Úhřetice III  
� samotná těžba v prostoru DP Úhřetice III  

Jako liniový zdroj je uvedena přeprava těženého materiálu z DP Úhřetice III do DP 
Úhřetice I přes silnici II/340. Opět jsou vyčísleny emise při těžbě jen kvartérních surovin a při 
souběžné těžbě kvartérních surovin a křídových slínovců v DP Úhřetice III. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 

 
B.III.2. Odpadní vody 

V této kapitole jsou uvedeny splaškové odpadní vody (záměr stávající systém 
splaškové kanalizace nemění), technologické odpadní vody (záměr je neprodukuje), důlní 
vody a dešťové vody. Těžený prostor je navrženo odvodňovat čerpáním čerpací stanicí 
důlních vod přes čerpací tůň do Kočského potoka. Je upozorněno na problematiku možného 
zakalení Kočského potoka během těžební kampaně a je uvedena alternativa převádění důlních 
vod potrubím do čerpací tůně DP Úhřetice I. a dále stávajícím systémem vypouštěny do řeky 
Chrudimky. Je uvedeno, že je nutno při ošetřování technologického zařízení v těžebně 
používat výhradně biologicky odbouratelná maziva a minimalizovat tak riziko kontaminace 
vod. 

K dešťovým vodám spadlým v areálu navrhované těžebny je uvedeno, že se budou 
přirozeně vsakovat do podloží (i přes snížené infiltrační vlastnosti cihlářských surovin a 
čerpání). V rámci rozšíření těžby do prostoru další části výhradního ložiska v prostoru DP 
Úhřetice III nedochází ke změně odtokových poměrů (vzniku dešťových vod) oproti stávající 
situaci (např. ve vztahu k případným úpravám provozního zázemí). Provozní zázemí cihelny 
je dobudováno a připraveno k dalšímu pokračování prodloužení provozu v případě povolení 
těžby v zájmovém území posuzovaného záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Mám pouze poznámku že není zmíněno, že 
dešťové a důlní vody nejsou vodami odpadními. V osnově pro zpracování dokumentací není 
pro tento typ vod příslušná kapitola a tak se běžně popisují v kapitole Odpadní vody. Dešťové 
vody spadlé do těženého prostoru, které se nezasáknou, se stanou vodami důlními.  

Zpracovatel posudku preferuje odvádění přebytečných důlních vod do Chrudimky.  

 
B.III.3. Odpady 

V této kapitole je konstatováno, že nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vyprodukované odpady budou tříděny a krátkodobě 
soustřeďovány ve sběrných prostředcích na shromažďovacích místech do doby předání 
oprávněné osobě, která zajistí jejich využití nebo odstranění. 

Dále je uvedeno nakládání s odpady vzniklými v rámci přípravy těžby (je navrhováno 
jejich zpětné využití při rekultivaci těžebny), se sedimenty z vodních jímek. V tabulce jsou 
uvedeny tyto odpady: 

010409 - Odpadní písek a jíl 
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010412 - Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů, neuvedené pod čísly 010407 
a 010411 

010504 - Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 
170503 - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Dále jsou uvedeny odpady z údržby zařízení odpady řešené v rámci provozu cihelny 
při zpracování vytěžené suroviny. S těmito odpady bude nakládáno v rámci zavedeného 
systému odpadového hospodářství původce, který plní legislativní požadavky, vycházející mj. 
i z citovaného integrovaného povolení. Je uveden přehled vznikajících druhů odpadů a způsob 
nakládání. Komunální odpad a jeho separovatelné součástí jsou řešeny v rámci smluvních 
vztahů oznamovatele s Technickými službami města Chrudim a se společností Marius 
Pedersen, Hradec Králové. 

 Za řádné nakládání s odpady, které vzniknou z činnosti externí firmy vykonávající 
práci na území oznamovatele, zodpovídá externí firma, která v souladu s platnou legislativou 
zajistí jejich odvoz, využití nebo odstranění. Jsou navržena doporučení. 

Provoz cihelny Tuněchody má zpracován havarijní řád, na který zahájení těžby v DP 
Úhřetice III nebude mít vliv ve smyslu případné aktualizace, nejde o manipulaci v prostředí 
citlivém z hlediska ochrany vod (vysoká propustnost apod.). Při havárii, jejíž následky by 
mohly ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod (připadá v úvahu při převozu nebo 
manipulaci s tekutými nebezpečnými látkami a přípravky dále NCHLP) je nutné řešit 
bezprostřední opatření ke zneškodnění havárie a následná opatření k odstranění jejich 
škodlivých následků. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Pouze ve výčtu odpadů vzniklých v rámci 
přípravy těžby postrádám odpad 01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů.  

Dále uvádím poznámku, že od 1. 8. 2009 nabude účinnosti zákon 157/2009 Sb. o 
nakládání s těžebním odpadem (ve Sbírce zákonů vyšel až po zpracování dokumentace), ve 
kterém je těžební odpad definován jako jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo 
má úmysl nebo povinnost se ho zbavit a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě 
nebo při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo 
úpravy nerostů (skupina 01). V § 5 tohoto zákona je uvedena povinnost zpracovat plán pro 
nakládání s těžebním odpadem V tomto případě se bude jednat o ukládání těžebního odpadu 
mimo úložná místa - opatření jsou uvedena v § 16 zákona. 

 
B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů…) 

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly 4.1 Hluk, 4.2. Vibrace, 4.3. Záření 
radioaktivní, elektromagnetické a 4.4. Zápach.  

4.1. Hluk  

Nejprve je uvedeno, že v rámci vyhodnocení výhledového stavu zpracovatelé hlukové 
studie vycházejí z výsledků výpočtů pro vybrané objekty obytné zástavby pro reálný stav. 
Dále je proveden výpočet pro nové příspěvky záměru související s navrhovaným dobývacím 
prostorem Úhřetice III. Výsledný stav je potom energetickým součtem zdrojů hluku ve 
stávajícím stavu a nových zdrojů hluku souvisejících se stanovením dobývacího prostoru 
Úhřetice III. 

Bodové zdroje hluku v rámci stanovení DP Úhřetice III nejsou uvažovány. Liniovým 
zdrojem je doprava na neveřejných komunikacích (varianta 1c)A roční objem těžené a 
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převážené suroviny 67 200 tun a varianta 1c)B roční objem těžené a převážené suroviny 
123 760 tun). Je uvedena přepravní trasa za vybudovaným zemním valem s tím, že se jedná o 
extrémní modelový stav původně navrhovaného přejezdu nejblíže k obci Úhřetice. S ohledem 
na výsledky studií k minimalizaci akustických vlivů byly dopravní trasy přemístěny do jižní 
části lomu. 

Jako plošné zdroje jsou uvažován v dobývacím prostoru Úhřetice III 3 nakladače a 2 
buldozery. Je hodnocen nejhorší stav, a to počátek těžebních prací, kdy buldozer ještě nebude 
zcela zahlouben, avšak bude již pracovat za zemním valem vybudovaným v předstihu. 

4.2. Vibrace 

Při realizaci záměru a během vlastního provozu se nepředpokládá použití 
technologického zařízení, které by bylo zdrojem nadměrných vibrací, navíc jílovité materiály 
tvoří relativně únosné podloží, které vibrace tlumí.  

4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Při realizaci záměru ani provozu se nepředpokládá výskyt radioaktivního záření či 
elektromagnetického záření. 

4.4. Zápach 

Pokračování hornické činnosti do prostoru navrhovaného DP nebude zdrojem 
zápachu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 

 
B.III.5. Doplňující údaje  

V této kapitole je konstatováno že jiné doplňující údaje, než výše popsané a blíže 
komentované v příslušných částech textu předkládané Dokumentace, pak nejsou očekávány.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Tato kapitola by měla obsahovat údaje o významných terénních úpravách a zásazích 
do krajiny. Tyto údaje zde uvedeny nejsou. Těžba je jistě významným zásahem do krajiny 
(zahloubení těžby dojde ke vzniku hluboké deprese). Měl by tu být zmíněn stav po rekultivaci 
(částečně navrácení do ZPF a částečně jezero) a také ochranný třímetrový val ve směru 
k obci Úhřetice. Tyto údaje jsou zmíněny na jiných místech dokumentace.  
 

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Tato část dokumentace obsahuje popis následujících environmentální charakteristik: 

C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny 

C.1.2. Zvláště chráněná území 

C.1.3. Území přírodních parků  

C.1.4. Významné krajinné prvky. 

C.1.5. Památné stromy  

C.1.6. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
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C.1.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

C.1.8. Území hustě zalidněná 

C.1.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

C.1.10. Staré ekologické zátěže 

C.1.11. Extrémní poměry v dotčeném území 

Stanovisko zpracovatele posudku k výčtu nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. 

 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například 
ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, 
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky) 

Tato část dokumentace obsahuje následující podkapitoly, ve kterých jsou popsány 
jednotlivé charakteristiky životního prostředí dotčeného území: 

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu 
Klimatické poměry 
Kvalita ovzduší 

C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 
Povrchová voda 
Podzemní voda 

C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území  

C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů 
Geomorfologické poměry 
Horninové prostředí 

C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, 
ekosystémy, krajina) 

Obecná charakteristika: 
Zastoupení mimolesních porostů dřevin  
Flora 
Fauna 
Krajina, krajinný ráz 

C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí 
Obyvatelstvo, sídelní struktura 
Kulturní památky, hmotný majetek 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stanovisko zpracovatele posudku k údajům o stavu životního prostředí v dotčeném 
území: 

 Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které 
mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

Mám pouze poznámku ke kapitole Kvalita ovzduší - v této kapitole postrádám údaje o 
tom zda se jedná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší tak jak jsou vymezeny ve věstních MŽP. 
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Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Chrudim. Na základě dat 
z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP částka 5/2006 sdělení 
č. 7) nepatřilo území stavebního úřadu Chrudim mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území 
stavebního úřadu Chrudim k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 64,2 % jeho 
území a k překročen cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren B(a)P na 7,1 % jeho území, 
na základě dat z roku 2006 (věstník MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo k překročení 
limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 30 % jeho území a k překročení hodnoty cílového 
imisního limitu pro B(a)P na 10,8 % jeho území, na základě dat z roku 2007 (věstník MŽP 
částka 6/2009, sdělení č. 8) nedošlo k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod a došlo 
k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro B(a)P na 8,1 % jeho území. 

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

V této kapitole je uvedeno, že zájmové území představuje většinově území 
s průměrnou až mírně narušenou kvalitou životního prostředí (vyšší podíl scelených 
zemědělských pozemků, nízký podíl lesů, snížený podíl strukturních prvků krajiny včetně 
porostů dřevin mimo les). 

Synergie těžebních záměrů se projevuje především v kontextu hydrogeologických 
poměrů, tak jak jsou tyto podrobně popsány v příslušných částech Dokumentace a v rámci 
Přílohy č. 3. Zatím není nutno předpokládat ani v souvislosti s posuzovaným záměrem 
překročení únosnosti zájmového území za předpokladu, že nebude navyšována současná 
kapacita těžby a budou dodržena opatření, navrhovaná ve výstupech dokumentace.  

Vesměs lze očekávat pouze vlivy místního významu, které je možno řešit 
technickými, prostorovými a organizačn ími opatřeními. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována dostatečně. Mám pouze poznámku, že hodnocení vlivů záměru 
patří až do následující kapitoly.  

 

Část D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

V této kapitole je uvedeno, že odhad vlivů na veřejné zdraví posuzovaného záměru 
posuzoval fyzikální škodlivinu (hluk) a chemické polutanty - imise škodlivin z provozu 
záměru, které zahrnují především dopravní vlivy a vlastní technologii těžby. Jsou zmíněny 
varianty posouzení.  

Je konstatováno, že podrobné vyhodnocení zdravotních rizik obsahuje samostatná 
studie autorizované osoby, která tvoří Přílohu č. 4 dokumentace. V této části dokumentace je 
uveden postup hodnocení rizik a jsou prezentovány souhrnné výstupy této studie (výstupy 
vyhodnocení rizik hluku a imisí).  
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Dále jsou komentovány jiné aspekty (vliv na vody), sociální a ekonomické vlivy na 
obyvatelstvo, psychické vlivy (ve spojení s hlukem) a vliv na majetek z hlediska ochrany 
veřejného zdraví.  

Na základě provedeného vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví pokládá zpracovatelský 
tým dokumentace za potřebné uplatnit a pro další přípravu hornické činnosti respektovat 
následující doporučení a podmínky: 
• Podmínkou zahájení těžby v dobývacím prostoru Úhřetice III bude vybudování zemního valu o výšce 

3 m podél hranice dobývacího prostoru ve směru k nejbližší obytné zástavbě podél severovýchodního 
okraje za účelem snížení hlučnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby; tento 
zemní val operativně zrekultivovat (ozelenit, zatravnit) za účelem snížení potenciálního rizika zvýšené 
prašnosti z tohoto valu, k osetí použít nealergenní rostliny a v průběhu hornické činnosti tlumit výskyt 
alergenních plevelů a rostlin. 

• S ohledem na změnu směru t ěžebních postupů řešit přejezd silnice II/340 z nového DP do stávajícího 
DP na jižním okraji DP a ne podle původního návrhu cca 190 m jižně od železničního přejezdu. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. 

 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

V této kapitole je uvedeno, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší 
bylo provedeno s využitím rozptylové studie, která je samostatnou přílohou předkládané 
Dokumentace (Příloha č. 6). Jsou uvedeny varianty a podvarianty řešení. Výpočet příspěvků 
k imisní zátěži byl proveden pro PM10,NO2, a benzen. je stručně popsán způsob výpočtu 
(použit program SYMOS 97 verze 2006). Je uvedena tabulka s výsledky výpočtů, 
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3). Dále je provedeno vyhodnocení 
přístěvků jednotlivých znečišťujících látek k imisní zátěži zájmového území (PM10, NO2 a 
benzen). 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku s hodnocením vlivů záměru na ovzduší souhlasí.  

 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 

V této kapitole je konstatováno, že předmětem předkládané akustické studie (Příloha 
č. 5) je vyhodnocení změn akustické situace v území související s realizací posuzovaného 
záměru. Jsou uvedeny varianty pro které bylo hodnocení provedeno. Dále jsou uvedeny 
tabulky s výsledky výpočtů pro řešené varianty v denní a noční době z automobilové dopravy 
na veřejných komunikacích, ze železniční dopravy, z provozu cihelny a výsledný stav. Je 
uvedeno vyhodnocení. Na závěr jsou formulována doporučení pro další přípravu záměru: 

• Veškerou těžební a skrývkovou činnost v DP Úhřetice III řešit výhradně v denní době, mimo dny 
pracovního volna a pracovního klidu a mimo státem uznané svátky  

• v rámci další přípravy záměru realizovat za vhodných klimatických podmínek kontrolní měření 
počáteční akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému 
dobývacímu prostoru Úhřetice III a toto měření zopakovat při zahájení prvního těžebního cyklu 
v tomto dobývacím prostoru 

• podmínkou zahájení těžby v dobývacím prostoru Úhřetice III bude vybudování zemního valu o 
výšce 3 m podél hranice dobývacího prostoru ve směru k nejbližší obytné zástavbě 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

V této kapitole jsou hodnoceny vlivy na zdroje vody, vlivy na kvalitu vod, vlivy na 
podzemní vody a vlivy na hydrologické poměry. 

Vlivy na zdroje vody  

Lze doložit, že nejsou vyvolány potřeby na zdroje vody nad rámec současného 
provozu cihelny a tento aspekt není třeba řešit. Vlivy na zdroje vody závislé na podzemní 
vodě jsou podrobně rozebrány v části kapitoly ohledně vlivů na hydrogeologické poměry. 

Vlivy na kvalitu vod 

Není předpokládáno negativní ovlivnění kvality podzemních vod s ohledem na 
charakter těžené suroviny, poněvadž se nejedná o zásah do propustných vrstev, kde by mohlo 
docházet k ovlivnění domovních studní např. infiltrací kontaminovanými důlními vodami. 
Ovlivnění kvality povrchových vod nelze striktně vyloučit v případě, že bude navrženo 
odvodnění báze ložiska do Kočského potoka, kdy by mohlo docházet k zákalu toku a tím ke 
snížení kvality vody v toku. Oznamovatel navrhuje odvodnění řešit přes systém čerpací tůně a 
sedimentační jímky (mohou být i zdvojeny) před čerpáním do výpustního potrubí. Poněvadž 
nelze vyloučit ani potenciální riziko úniku ropných látek, musela by být čerpací tůň a 
záchytná jímka vybavena zařízením pro případnou instalaci norné stěny či jiného technického 
prvku záchytu takových látek. Minimalizaci tohoto rizika jsou navrženy podmínky (čerpací 
tůň, sedimentační jímky, záchyt ropných látek, havarijní řád atd.). 

Vlivy na podzemní vody 

Je prognózován hydrogeologický vliv projektovaného nového zahloubení v ploše 
území, které spadá do dobývacího prostoru Úhřetice III. Konkrétně: 

• Při odtěžování kvartérních sedimentů v linii vrtů TUH-1 - TUH-2 v úplné mocnosti 
nedojde k významnějšímu ovlivnění režimu kvartérní zvodně, která by měla zjevný 
dopad na snížení vodnosti Kočského potoka a hladin podzemní vody ve studních. 
Vzhledem k nízkým mocnostem vodního sloupce v domovních studnách v jihozápadní 
části obce je nezbytné zvolit opatrnější postup při těžbě kvartérních sedimentů. Ta by 
neměla zasáhnout již pod hladinu podzemní vody, která je v tomto případě určena 
výskytem jílovitě rozvětralých slínovců. Při dodržení této podmínky by nemělo dojít 
k rozšíření drenážního vlivu lomu, resp. těžebního prostoru, ve směru k obci.  

• Při variantě těžby suroviny, která by zasáhla do slínovců coniackého stáří v území, které 
je omezeno vrtem TUH-1 (jihovýchodní okraj budoucího lomu), založení báze lomu pod 
kótu 240 m n. m. zřejmě nevyvolá přímé načepování Kočského potoka, dojde ke 
zvýraznění gradientu podzemní vody v prostoru mezi hydrogeologickou rozvodnicí a 
lomem (analogie se současnou situací v okolí vrtu TUH-2).  

• V případě severovýchodního okraje budoucího lomu nelze v současné době bez 
dostatečného souboru hydrogeologických dat z této části ložiska doporučit dobývání 
křídové suroviny pod kótu 240 m n. m. neboť nelze při stávajícím rozsahu znalostí 
vyloučit efekt posunutí drenáže i ve směru na severozápad, tedy k okraji obce Úhřetice. 
Nelze zcela vyloučit ani zvýraznění efektu břehové infiltrace Kočského potoka v úseku 
mezi vrty TUH-3 a HV-1. To by při snížené vodnosti Kočského potoka mělo negativní 
dopad i na v současnosti stabilizovaný režim proudění v kvartérní zvodni v obci 
Úhřetice, přičemž tento dopad by se mohl projevit mj. poklesem hladiny podzemní vody 
v některých domovních studnách. 

• Uvedenou hypotézu je nezbytné verifikovat doplněním současného monitorovacího 
systému. V prostoru mezi nádražím a budoucí otvírkou (DP Úhřetice III) bude 
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vybudováním dvojice monitorovacích objektu TUH-5 (Q) a TUH-6 (K), kterými bude 
separátně monitorována kvartérní a křídová zvodeň. Po jednoletém až dvouletém 
sledování úrovní hladin podzemních vod v území a režimu povrchových vod bude po 
jeho vyhodnocení stanovena minimální hladina podzemní vody v kvartérní a křídové 
zvodni (ve smyslu § 37 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). S využitím institutu 
minimální hladiny podzemní vody bude případně korigován těžební postup v území při 
dobývání slínovců k severovýchodnímu okraji ložiska. 

Dále jsou uvedena doporučení pro monitorování režimu podzemních vod z hydrogeologické 
studie. V území je dále doporučeno provádět sezónní záměry průtoků na Kočském 
potoce. Na závěr jsou uvedeny podmínky a doporučení: 

Vlivy na hydrologické poměry 

Není očekáváno výraznější ovlivňování hydrologických poměrů v Kočském potoce, 
zejména v tom kontextu, že vlastní těžební činnost v navrhovaném DP Úhřetice III je 
navrhována zatím jen na horní terase nad mezí, navrhovaný monitoring by měl včas 
postihovat změny dynamiky průtoku nad rámec běžné sezónní dynamiky toku.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. Zpracovatel posudku preferuje odvod důlních vod do Chrudimky. 

 
D.I.5. Vlivy na půdu  

V této kapitole jsou uvedeny vlivy na vlivy na zemědělskou půdu, vlivy na lesní 
pozemky a jsou zmíněny možnosti kontaminace půd. 

Vlivy na zemědělskou půdu 

Záměr z hlediska ovlivnění půd znamená významný zábor ZPF v rozsahu 16,242 ha 
v k.ú. Úhřetice (celá výměra DP v případě, že by byle celá těžena). Podle podkladů 
oznamovatele je počítáno s tím, že vlastní plocha navrhovaná k těžbě mezi silnicí II/340 a 
mezí p.č. 1076 na poz.p.č. 1036 je v rozsahu cca 7,7112 ha a nachází se prakticky výhradně 
na orné půdě. Zábor půdy BPEJ 3.02.00 v I.třídě ochrany zasahuje cca 44,29% výměry 
navrhovaného DP a cca 85,72% výměry navrhovaného těžebního prostoru. Pozemky BPEJ 
3.02.10 ve III. třídě ochrany jsou lokalizovány kolem meze a pod mezí k toku. S ohledem na 
okolnost, že není navrhována exploatace celé výměry DP, ale jen horní terasy nad mezí, je 
míra významnosti záboru oproti položení celého DP snížena s tím, že tak je omezen i dopad 
do organizace ZPF (dolní blok orné půdy bude nadále moci být plně využíván).  

Jde o trvalý negativní plošně významný vliv, který s ohledem na polohu ložiska 
vzhledem k bonitovaným pozemkům nelze v zásadě omezit jinak, než s ohledem na 
postupnost fyzických záborů půdy udržovat zemědělské využití co nejdéle a řešit odnímání po 
etapách skrývek, vždy jednorázově v ročním období. Postup těžby je účelné v tomto kontextu 
řešit po ucelených pásech záboru s cílem minimalizovat dopad na možnost co nejdelšího 
využívání půdy v prostoru těžbou dotčeného pásu v navrhovaném DP. Jsou uvedena opatření 
ke zmírnění vlivu (těžit jen nad mezí, vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF, skrývky 
řešit po etapách, část vytěženého prostoru rekultivovat zpět na zemědělskou půdu). 

Vlivy na lesní pozemky - lesní pozemky dotčeny nejsou.  

Možnosti kontaminace půd 

Při realizaci skrývek nelze zcela vyloučit v případě neúdržby skrývkové techniky, 
případně technologické nekázni při manipulaci s vytěženou surovinou ohrožení půdy úkapy 
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ropných látek, v tomto kontextu je doporučeno především dodržování technologické kázně 
v prostoru těžby (mj. synergismus ohledně prevence znečištění vod). 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V této kapitole je uvedeno, že vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě kvartérních 
sprašových surovin a části terciérních slínovců ve formě jejich spotřebování v rámci těžby 
cihlářských surovin a výroby cihlářských výrobků v cihelně Tuněchody. Tato ztráta je 
vlastním cílem těžby jako ekonomické aktivity, poskytující v dnešní době nenahraditelnou 
stavební surovinu. Předurčení území k exploataci nerostných surovin je dáno již vymezením 
CHLÚ Úhřetice I a do určité míry i předchozím souhlasem k vymezení DP Úhřetice III.  

Celkově je označeno ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů za 
akceptovatelné ve vztahu k tomu, že jde o hornickou činnost, exploatující těžitelné zásoby 
vyhrazeného ložiska cihlářských surovin. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

V této kapitole je uvedeno, že těžiště vlivů na floru, faunu a ekosystémy je logicky 
položeno na důsledky změn v území, daných postupem těžby a rekultivace výhledového 
hliníku (tedy záboru stanovišť, biotopů a dynamiku vývoje nových stanovišť a biotopů). Z 
hlediska bioty jde především o zásah na polích horní terasy nad mezí, když vymezení DP 
Úhřetice III zasahuje prakticky až ke Kočskému potoku pod mezí. 

7.1. Vlivy na faunu 

Nejprve je uveden výčet silně ohrožených (1) a ohrožených druhů (6). Kriticky 
ohrožené druhy nebyly doloženy. Je konstatováno, že na základě výstupů zoologického 
průzkumu lze doložit oproti agrocenózám mírně zvýšenou zoologickou hodnotu plochy 
zarostlé meze. Další vlivy na faunu jsou soustředěny do následujících aspektů:  

− hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami může dojít 
k zásahu do reprodukčních ploch a k dočasnému snížení hustoty populací; 

− budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu 
skrývkami 

− dojde ke snížení potravní niky pro semenožravé ptáky a fytofágní hmyz 

Je uvedeno, že vznik jakýchkoliv vodních ploch na pozemcích orné půdy (agrocenóz) 
je ze zoologického hlediska jednoznačně přínosný, v kontextu řešení těžby cihlářských 
surovin ale půjde, analogicky jako ve stávajícím hliníku, o vodní plochu výrazně zahloubenou 
pod úroveň terénu, čímž její význam (oproti vodním plochám vznikajícím např. po těžbě 
štěrkopísků) klesá.  

Je upozorněno na problém případného využívání nově vzniklých vodních ploch k 
intenzivnímu chovu ryb (intenzívní chov ryb představuje soustavný predační tlak pro larvy 
obojživelníků). Bylo by nanejvýš žádoucí vytvoření několika mělkých mokřadních biotopů na 
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okrají vznikající vodní plochy ve dně těžebny, které by sloužily právě k reprodukci 
obojživelníků a ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů.  

Na závěr jsou uvedena opatření k omezení vlivu na faunu (zachovat pás dřevin na 
mezi, skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, zajistit vznik mírných 
terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod, zatraktivnit lokalitu pro 
xerofytní a suchomilné druhy živočichů, uplatnit skupinovou výsadbu domácích druhů 
kvetoucích keřů). 

7.2. Vlivy na floru  

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho 
nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Průzkumem 
nebyla potvrzena ani žádná významnější floristická hodnota kolem upraveného toku 
Kočského potoka, kde by bylo možno výskyty ochranářsky hodnotnějších druhů očekávat.  

Na agrocenózách jde o území člověkem zcela přeměněné, využívané intenzivně 
zemědělsky, vzhledem k tomuto charakteru zde při průzkumu nebyly nalezeny druhy 
ochranářsky významné, které by omezily možnost těžby surovin. 

Je konstatováno, že těžba suroviny nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území, 
neboť tato je již dávno zničena zemědělským hospodařením, bez možnosti a příležitosti k 
trvalému výskytu druhů zvláště chráněných rostlin. 

Na části dna těžebny vznikne postupně jezero s geomorfologicky omezenou možností 
vytvoření mělkých litorálů, takže biodiverzita území i z hlediska rostlinných druhů se zvýší. 
Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za mírně nepříznivé, málo 
významné.  

Vlivy na mimolesní porosty dřevin lze pokládat za nevýznamné z hlediska případného 
zásahu, je navrženo a potvrzeno, že těžba se fyzicky porostů dřevin jak podél silnice 
(ochranný pilíř silnice II/340), tak ve svahu meze oddělující horní a dolní terasu v navrženém 
DP (dolní terasa není navržena k těžbě) nedotkne. Nelze vyloučit dílčí změny vláhového 
režimu v okolí kořenového systému dřevin na mezi při zahlubování těžby, pokud by bylo 
řešeno těsně na hraně; je doporučeno řešit umístění východního závěrného svahu s ohledem 
na porosty na mezi a bezpečnostní parametry závěrných svahů neumožňují prudké zahloubení 
do terénu v úrovni okraje těžebny, ale musí být řešeny stabilizační svahy (sklony 1:2)  

7.3. Vlivy na ekosystémy 

Zdej jsou uvedeny vlivy na ÚSES, VKP, EVL nebo ptačí oblasti a další aspekty.  

a) vlivy na prvky ÚSES - vymezené prvky ÚSES nebudou negativně ovlivněny 
z hlediska snížení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Osa lokálního biokoridoru podél 
Kočského potoka není dotčena, poněvadž dolní terasa pod mezí ve východní části DP není 
zatím navržena k těžbě. 

Jedna z možností odvodnění těžebny je navržena do Kočského potoka, kde by došlo 
pouze k řešení výústního objektu. Jak ale vyplývá z kapitoly ohledně vlivů na vody, není tato 
alternativa s ohledem na možné zákaly toku (ovlivnění kvality vod) zpracovatelem 
dokumentace preferována. 

b) vlivy na významné krajinné prvky - podmínky, řešící ochranu podzemních vod 
synergicky přispějí i k ochraně vodnosti toku jako VKP „ze zákona“. Návrh na vypouštění 
systému odvodnění do Kočského potoka může přinášet riziko úniku zakalené důlní vody do 
toku, takový únik by znamenal zákal toku po proudu přes obec Úhřetice; v tomto kontextu je 
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nutno řešit systém minimálně jedné sedimentační jímky, která by zároveň umožnila její 
vybavení prostředky pro záchyt případného znečištění ropnými látkami, pokud by k němu 
během těžby došlo. V této souvislosti zpracovatelský tým dokumentace upozorňuje, že 
úplným preventivním řešením by byl návrh odvodnění navrhované těžebny do stávajícího DP 
Úhřetice I. Případným vyústěním důlních vod jednoduchým pojetím výústního objektu 
nepředstavuje výrazněji nepříznivý zásah do profilu toku a tím i ekologicko-stabilizačních 
funkcí VKP. 

VKP „ze zákona“ lesů, údolních niv, rašelinišť, rybníků a jezer nebudou ovlivněny. 
Zpracovatelům Dokumentace není známa skutečnost, že by v prostoru navrhovaného DP a 
exploatace výhradního ložiska byly ovlivněny nějaké registrované VKP. 

c) vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti - nebudou významně 
negativně ovlivněny žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, evidované na 
území Pardubického kraje (doloženo stanoviskem KÚ Pardubického kraje).  

d) další aspekty - je zmíněna ruderalizace území. Uvedené riziko lze minimalizovat 
podmínkou důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými pracemi. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
D.I.8. Vlivy na krajinu  

V této kapitole je hodnocení provedeno v syntéze několika pohledů: 
− vznik nové charakteristiky území (nová těžebna, která nahradí část vizuálně 

vnímatelných celků orné půdy, zemní val a případně dočasná deponie 
zemin) 

− změna poměru krajinných složek (náhrada negativní krajinné složky orné 
půdy pozitivní složkou vodních ploch a porostů dřevin, a plocha negativní 
nové těžebny se závěrnými svahy) 

− ovlivnění vizuálních vjemů (znik terénní deprese 

Ve shrnutí je uvedeno, že z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze 
konstatovat, že záměr znamená rozšíření stávajícího antropogenního prvku do krajiny 
(prostorová dominanta deprese těžebny pod úroveň terénu, spojená s nižšími valy a deponiemi 
zemin, nikoli však dominanta hmotová nebo vertikální, s doprovodnými dočasnými efekty 
některých mezideponií). Dochází jen omezeně ke vzniku další lokální dynamizace krajiny v 
území s nízkou mírou relativní členitostí. 

Měřítkem záměr odpovídá sousední provozované těžebně, s ohledem na polohu mezi 
silnicí a dřevinami porostlou mezí s výjimkou zásahu do celků orné půdy nenarušuje určující 
vztahy v krajině, nepotlačuje působení přírodních prvků, určujících stav a dochovaný stupeň 
přírodní charakteristiky krajiny. Omezeně zasahuje do historické charakteristiky krajiny. 
Nepříznivým vlivem je geometrické pojetí technické rekultivace, je nezbytné rovné linie a 
svahy dynamizovat přerušením těchto linií v rámci závěrečné sanační těžby svahů a tak 
vytvořit dynamičtější reliéf stěn zahloubené těžebny. 

Uvedené vlivy je možno pokládat za mírně nepříznivé až nepříznivé, se střední mírou 
významnosti pro zasažení polí. Jde o vlivy trvalé, s klesající mírou významnosti po ukončení 
rekultivace. Záměr je možno z hlediska ochrany krajinného rázu pokládat za aktivitu, která je 
v řešeném území podmíněně akceptovatelná především zachováním bezprostředně 
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navazujících mimolesních dřevinných porostů, poněvadž neznamená prohloubení negativního 
poměru krajinných složek a vytváří předpoklady k mírnému posílení ekologické stability 
území. Na závěr jsou uvedena doporučení (rekultivaci těžebny řešit jako postupnou, ponechat 
stávající silnici včetně doprovodných porostů a zajistit mezi západní závěrný svah při hraně 
ochranného pilíře a silnice výsadbu dřevin již v předstihu před těžbou, prověřit podmínky pro 
vznik dynamizace reliéfu stěn těžebny, aktualizovat způsob řešeného zapojení břehových linií 
do krajiny). 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vlivy na kulturní památky  

Je uvedeno, že záměr těž bude znamenat ovlivnění zájmů památkové péče s ohledem 
na archeologickou významnost území okolo Úhřetic. Těžiště dosavadních archeologických 
nálezů je lokalizováno poblíž meze podél východní strany navrhovaného těžebního prostoru a 
částečně i v ochranném pilíři silnice II/340, takže významná část terénních konfigurací 
s archeologickými nálezy může zůstat zachována. Přesto je nezbytné řešit důslednou prevenci 
zničení případných archeologických nálezů a umožnit archeologický záchranný výzkum a 
dokumentaci artefaktů. Jsou navržena doporučení (projednat způsoby skrývek a způsoby 
umožnění archeologického výzkumu, před zahájením přípravných a otvírkových prací uzavřít 
s oprávněnou odbornou organizací smluvní vztah k zajištění výzkumu)  

Vlivy na hmotný majetek 

V zájmovém území, s výjimkou dotčení půdy jako majetku, není předpokládána 
likvidace jiných objektů, staveb apod.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

V této kapitole je uvedeno, že vlivy přeshraniční posuzovaný záměr negeneruje.  

Dále je uvedeno, že záměrem je pokračování těžby cihlářských surovin v návaznosti a 
stávající těžbu těchto surovin ve shodné kapacitě jako doposud. Z důvodu realizace 
popisovaných změn či upřesnění technologií žádné další vlivy na funkční využití území 
nenastanou, nejsou rušeny žádné cesty a komunikace, je zachováno stávající dopravní 
napojení cihelny i možnost dopravního sjezdu z navrhovaného DP do prostoru stávající 
těžebny, který bude využit pro transport těžené suroviny jen přejezdem přes silnicí II/340. 
Záměr nevyžaduje žádnou zvláštní další infrastrukturu nebo vyvolané investice, poněvadž 
provozní zázemí pro zpracování suroviny je již vybudováno v cihelně a bude využito i 
v případě těžby na výhradním ložisku.  

S výjimkou postupné náhrady části polních celků plochou těžebny není předpokládáno 
další ovlivnění charakteru krajiny, stav ekosystémů či způsob využití území. Záměr v sobě 
neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je stručná a není porovnána velikost a významnost jednotlivých vlivů. 
V principu však lze s hodnocením souhlasit.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Zpracovatel dokumentace zde popisuje rizika vzniku havárií, dopady na okolí a 
prevenci havárií. 

Rizika vzniku havárií 

V této části jsou popsána tato rizika: 
• sesutí svahu 
• ropná havárie  

− úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení těžebních strojů, při poruše 
dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při poruše strojů s olejovou náplní 
v technologické lince, 

− havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.), zejména 
kontext vyústění na silnici II/340 při přejezdech z DP Úhřetice III do DP Úhřetice I 

Dopady na okolí 

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného 
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování 
provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).  

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál 
těžebny. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké a nelze je uvažovat ani v případě 
mimořádné události. 

Prevence havárií 

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a 
pokynů výrobců a zodpovědných osob.  

Důležitá je dále požární prevence, přičemž vzhledem k omezenému množství 
skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá 
protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání 
otevřeného ohně v prostorách provozovny.  

Je zdůrazněno, že při případné havárii, jejíž následky by mohly ohrozit kvalitu 
povrchových nebo podzemních vod (připadá v úvahu jen při převozu nebo manipulaci 
s tekutými nebezpečnými látkami a přípravky dále NCHLP) provést bezprostřední opatření ke 
zneškodnění havárie a následná opatření k odstranění jejich škodlivých následků. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  
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D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V této kapitole je uvedeno, že na základě provedeného hodnocení vlivů na životní 
prostředí zpracovatelský tým předkládané Dokumentace pokládá za potřebné uplatnit 
následující podmínky a doporučení: 
 
Základní doporučení  
• Vlastní těžební záměr v navrhovaném DP Úhřetice III řešit jen na horní terase na 

pozemcích p.č. 1036, bez zásahu do dřevinami porostlé meze; případné pokračování těžby 
do bloků pod mezí řešit až v další etapě na základě zcela samostatného hodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

• Podmínkou zahájení těžby cihlářských surovin v DP Úhřetice III je dořešení odpisu zásob 
a zrušení DP Úhřetice na západním okraji obce Úhřetice ve smyslu projednaného 
Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO Úhřetice z roku 2008. 

• Podmínkou řešení těžby cihlářských surovin je řešení postupu těžby od jižního okraje DP 
směrem severním podél východní strany silnice II/340. 

• V rámci vlastní přípravy vymezení DP a přípravy POPD zajistit dostatečný ochranný pilíř 
podél levé (východní) strany silnice II/340 Úhřetice - Topol (poloha západní hranice DP). 

• Veškerou přepravu vytěžené suroviny z DP Úhřetice III neřešit transportem po státní 
silniční síti, ale přejezdem přes silnici II/340 na prostory nakládání se stávající vytěženou 
surovinou v DP Úhřetice I. 

 
K ochraně obytného prostředí a obyvatelstva 

• Podmínkou zahájení činnosti v dobývacím prostoru Úhřetice III bude vybudování 
zemního valu o výšce 3 m ve směru k nejbližší obytné zástavbě podél 
severovýchodního okraje těžby za účelem snížení hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru nejbližší obytné zástavby; tento zemní val operativně zrekultivovat (ozelenit, 
zatravnit) za účelem snížení potenciálního rizika zvýšené prašnosti z tohoto valu, 
k osetí použít nealergenní rostliny a v průběhu hornické činnosti tlumit výskyt 
alergenních plevelů a rostlin. 

• S ohledem na změnu směru těžebních postupů řešit přejezd silnice II/340 z nového DP 
do stávajícího DP na jižním okraji DP a ne podle původního návrhu cca 190 m jižně 
od železničního přejezdu. 

• I pro navrhovanou těžební činnost v DP Úhřetice III neměnit stávající rozložení 
obslužné dopravy závodu Tuněchody. 

• Veškerou těžební a skrývkovou činnost v DP Úhřetice III řešit výhradně v denní době, 
mimo dny pracovního volna a pracovního klidu a mimo státem uznané svátky. 

• V rámci další přípravy záměru realizovat za vhodných klimatických podmínek 
kontrolní měření počáteční akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby ve 
vztahu k navrhovanému dobývacímu prostoru Úhřetice III a toto měření zopakovat při 
zahájení prvního těžebního cyklu v tomto dobývacím prostoru. 

 
K ochraně ovzduší 
• Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 

opatřeními (s přihlédnutím k vlastnostem těžených surovin) minimalizovat sekundární 
prašnost. 
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K ochraně podzemních a povrchových vod 
• Pro odvodnění báze lomu instalovat systém vodohospodářsky důsledně zabezpečeného 

odvádění do Kočského potoka, spočívající minimálně ve zřízení dostatečně hluboké 
čerpací tůně, systému kapacitních sedimentačních nádrží (jímek), technicky vybavených 
pro případy záchytu úniku ropných látek. Pro tento systém připravit provozní a havarijní 
řád mj. se zahrnutím zásady nečerpání důlních vod v případě nevhodných klimatických 
podmínek a vypracování systému havarijních opatření pro případ úniku látek 
nebezpečných vodám. 

• V případě vzniku havarijní situace okamžitě zastavit čerpání z důvodu prevence šíření 
mimo jámu hliniště a zjištěnou kontaminaci likvidovat ve smyslu havarijního plánu přímo 
v těžebně. 

• Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše ve stávajícím závodě 
Tuněchody, neřešit čerpání pohonných hmot a výměnu,mazadel v novém DP. 

• Zajistit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během 
přípravy další těžby a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; 
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě 
úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

• 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.). 

• V provozním řádu nového hliniště pro navrhovanou těžbu nadále garantovat zajištění 
činností, bránících vzniku havárie spojené s únikem ropných látek, dále garantovat, aby 
v případě vzniku havárie došlo k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody 
v úplném rozsahu havárie. Pokud i přesto dojde přes všechna preventivní opatření k 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. 

• Upravit postupy těžby tak, aby v SV části zájmového území těžby v navrhovaném DP 
Úhřetice III nebyla bez dostatečných hydrogeologických údajů surovina těžena pod 
úroveň 240 m n.m. V tomto smyslu uplatnit přípravu postupů těžby od jihu k severu a 
způsob tvorby těžební báze průběžně konzultovat s hydrogeologem.  

• Pro sledování vlivu těžby cihlářských surovin v navrhovaném DP Úhřetice III na 
podzemní vody upřesnit a doplnit systém monitorovacích objektů podle následujících 
zásad 
o Pro monitorování režimu podzemních vod vybavit vrty TUH-2, TUH-3 a studnu č. 8 u č. p. 112 měřící 

technikou pro kontinuální sběr dat o úrovni hladiny podzemní vody.  
o Vrtem TUH-2 monitorovat eventuelní zvýraznění drenážního účinku doprovázeného šířením 

hladinových změn v kvartérní a konjugované zvodni vlivem těžby v lomu. 
o Vrtem TUH-3 monitorovat režim podzemní vody v blízkosti drenážní báze a v blízkosti 

hydrogeologické okrajové podmínky, která je dána přechodem jílovitopísčitých sedimentů do 
štěrkopískových poloh. 

o Studnou č. 8 u č. p. 112 preventivně monitorovat režim podzemních vod v okrajové části obce Úhřetice. 
K dispozici tak budou údaje o změnách hladin podzemní vody v intravilánu obce, do kterých se může 
promítat i více vlivů, nesouvisejících s těžbou v lomu (např. významný odběr vody v domovních 
studnách pro závlahu pozemků či vliv budování nových vodních zdrojů v intravilánu obce).  

o V předstihu vybudovat monitorovací vrty TUH-5 (Q) a TUH-6 (K), kterými bude v území mezi vrty 
HV-1 a THV-1 separátně monitorována kvartérní (Q) a křídová (K) zvodeň; po jednoletém až 
dvouletém sledování úrovní hladin podzemních vod v území a režimu povrchových vod bude po jeho 
vyhodnocení stanova minimální hladina kvartérní a křídové zvodně ve smyslu § 37 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a s využitím institutu minimální hladiny podzemní vody bude korigován těžební postup 
v území. Monitorovací vrty řady TUH budou osazeny technikou pro kontinuální sběr dat.  
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• Pro sledování hydrologického režimu Kočského potoka provádět sezónní záměry průtoků 
na Kočském potoce, a to v profilech ř.km 2,51, 0,69 a 0,1 

• Pro sledování kvality podzemních vod na vrtu TUH-3, studni č. 8 a případně na výtoku 
důlních vod z dobývacího prostoru Úhřetice III (pokud bude realizován) provádět sezónní 
odběry vzorků podzemní vody v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru.  

• Rozsah a četnost monitoringu úrovně a kvality podzemních vod projednat 
s vodohospodářským orgánem na základě projektu monitoringu těžby v DP Úhřetice III. 

 
K ochraně půdy 
• Vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci 

katastrálního území Úhřetice s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného 
fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách přípravy těžby (skrývek). 

• Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách 
ročního předstihu skrývek před těžbou do 2 ha 

• Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání 
s příslušnými orgány ochrany ZPF, ale mimo prostory VKP, prvků ÚSES apod. 

• V rámci plánu rekultivací zajistit (a následně realizovat), že s využitím výklizových 
materiálů bude část vytěženého prostoru rekultivována zpět na zemědělskou půdu. 
V rámci využívání výklizových materiálů pro zemědělskou část rekultivaci důsledně 
zabezpečit prevenci zneužití jakýchkoli materiálů charakteru stavebního dopadu, cizích 
zemin, sutí apod. a garantovat nezávadnost materiálů použitých pro vyrovnání terénu pro 
zemědělské rekultivace. 

 
V rámci nakládání s odpady 
• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 

prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci nového těžebního prostoru; tyto budou ukládány pouze 
ve vybraných a označených prostorech v provozovně Tuněchody v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich odstranění bude realizováno 
pouze na základě smluvního vztahu s oprávněnými osobami  

• Při činnostech prováděných  na  území  oznamovatele  používat  pouze zařízení a 
prostředky, kterými nebude znečišťováno a poškozováno životní prostředí a nebudou 
porušovány hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 

• Při odvozu odpadů volit optimální způsob a trasy. 
• Při vzniku nového druhu odpadu zajistí oznamovatel podle technických a chemických 

(bezpečnostní list, analýza) informací o odpadu jeho zařazení podle „Katalogu odpadů“ a 
zavedení do evidence, včetně stanovení způsobu shromažďování, odpadové nádoby a 
zajištění oprávněné firmy pro využití nebo odstranění. V případě ukončení produkce 
odpadu zajistí jeho vyjmutí z evidence, zrušení v registraci pro odvozy a odstranění 
odpadových nádob. 

 
K ochraně přírody a krajiny 
• V rámci POPD řešit východní závěrný svah prostoru navrženého k exploataci suroviny 

tak, aby v plném rozsahu zůstal zachován pás dřevin na mezi.  
• 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. 

• V rámci organizace prostoru budoucí těžebny a v rámci projektu rekultivací zajistit, že v 
prostoru mezi břehem vznikajícího jezera v enklávě mírného svahu ve dně bude řešen 
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vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím 
zatraktivněno zájmové území pro obojživelníky. 

• 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 a místně řešeny části ploch svahů bez 
výsadeb dřevin.  

• V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů kvetoucích 
keřů. 

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

• Ponechat stávající silnici včetně doprovodných porostů a zajistit mezi západní závěrný 
svah při hraně ochranného pilíře a silnice výsadbu dřevin již v předstihu před těžbou, 
ponechat a začlenit stávající porosty dřevin na mezi do sadových úprav těžebny. 

• Rekultivaci těžebny důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na jednotlivé 
etapy postupů těžby suroviny s cílem minimalizovat dočasné deponie zemin a ornice. 

• V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dynamizace reliéfu stěn těžebny 
s cílem přerušit technicistně působící rovné svahy těžebny; v r tomto smyslu upravit do 
plánu rekultivací jako součásti POPD postupy technické rekultivace za přispění sanační 
těžby svahů s tím, že v případě potvrzení vhodného technického řešení toto realizovat 
v závěrečné fázi těžební činnosti. 

• Ve vztahu k aktualizaci plánu rekultivace (řešení nového plánu rekultivace) řešit kromě 
dynamizace svahů těžebny rovněž dynamizaci vznikající břehové linie na dně těžebny,  

• 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 podporu přirozené sukcese dřevin, dále s 
podporou makrofyt zejména při mělké břehové linii jezera důlních vod. 

 
K ochraně památek 
• V rámci projektové přípravy kontaktovat odbornou organizaci oprávněnou k provádění 

archeologického výzkumu a s touto organizací projednat způsoby skrývek a způsoby 
umožnění archeologického výzkumu, včetně etapovitosti skrývek a způsobu dokladování 
archeologických artefaktů při skrývkách, eventuelně i těžební činnosti v prostoru 
kvartérních surovin. 

• Ještě před zahájením přípravných a otvírkových prací na ložisku v DP Úhřetice III uzavřít 
s oprávněnou odbornou organizací smluvní vztah k zajištění výzkumu, dokumentace a 
ochrany archeologického dědictví v dotčeném území 

•  V případě archeologického nálezu nad rámec smluvně dohodnutých zásad a postupů 
(zejména při skrývkách) operativně kontaktovat smluvně zajištěné pracoviště oprávněné 
k provádění záchranného archeologického průzkumu, projednat a zajistit konkrétní způsob 
dokumentace a záchrany takových archeologických nálezů.  

 
Jiná doporučení 
• Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 

skrývkovými pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. 
  
Kompenzační opatření nejsou potřebná, pokud bude respektována ochrana studní ve smyslu 
výstupů kapitoly vlivů na vody. 
 



 

 29 

Majetkoprávní kompenzace s vlastníky pozemků či jiných nemovitostí nejsou předmětem 
hodnocení vlivů na životní prostředí, případné střety zájmů jsou ošetřeny horním zákonem 
dostatečně.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola je použita jako podklad při zpracování návrhu stanoviska, ale opatření 
jsou zpracovatelem posudku doplněna. Jednotlivá navržená opatření jsou diskutována v další 
části tohoto posudku - v kapitole IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

Zpracovatel dokumentace zde uvádí, že v rámci vypracování Dokumentace byly 
použity standardní metody v jednotlivých oborech, které byly využity jednotlivými specialisty 
a odborníky pro sestavení Dokumentace a jejích příloh. Podrobněji zpracovatel Dokumentace 
odkazuje na tyto přílohy a studie s tím, že níže je uvedena jen základní informace. Jsou 
uvedeny informace k metodice hydrogeologického průzkumu, k hodnocení zdravotních rizik, 
k vypracování rozptylová a akustické studie a k biologickým údajům.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

V této kapitole je uvedeno, že posouzení bylo připravováno na základě předprojektové 
přípravy záměru (příprava POPD pro těžbu na výhradním ložisku bude teprve řešena na 
základě výstupů procesu EIA). 

Pro posouzení vlivů na životní prostředí z hlediska hydrogeologického jako 
potenciálně nejvýznamnější oblasti vlivů byly k dispozici všechny potřebné podklady. 
Neurčitosti zpracování odpovídají pásmům nejistot stanovení základních hydrologických a 
hydrogeologických parametrů. Dopřesnění hydrogeologických poměrů oblasti bude možné na 
základě výsledků dlouhodobého monitorování podzemních vod v souvislosti s aktuálním 
vybudováním a doplněním monitorovacího systému  

Údaje o jednotlivých zdrojích hluku nejsou k dispozici. Je však protokol č.L 
191/1792/2005, který hodnotil vliv denního provozu cihelny ve vztahu k hranicím závodu.  

Naměřené hladiny akustického tlaku v daných bodech dle protokolu byly vstupem pro 
výpočet hladin akustického tlaku ve vztahu k obytné zástavbě. Na základě těchto naměřených 
hodnot byly výpočtově aproximovány hodnoty hluku procházejícího stěnami cihelny, hodnoty 
hluku dopravníkového pásu, hodnoty luku v místě expedice.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

 Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  
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Část E. Porovnání variant řešení záměru 
V této kapitole je provedeno, že záměr je z hlediska polohy suroviny řešen v jediné 

aktivní územní variantě. Technologicky je záměr předložen jednovariantně s tím, že na sebe 
navazují dvě technologické fáze, spočívající v prvoplánové exploataci jen kvartérních surovin 
(fáze A), s návazností využití podložních křídových surovin (fáze B).  

Na základě výstupů akustické studie a hydrogeologického vyhodnocení byl upraven 
rozsah těžby na plochách mezi silnicí II/340 a východně položenou mezí jako hranicí horní 
terasy, do území pod mezí zatím nebude zasahováno, dále bylo doporučeno řešení přejezdu 
z DP Úhřetice III do DP Úhřetice I volit při jižním okraji DP a ne při severním okraji. 

V podrobnějším rozboru je odkazováno na kapitolu B.I.5. úvodních částí podaného 
oznámení.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

Část F. Závěr 
V této kapitole je konstatováno, že na základě provedeného hodnocení vlivů na životní 

prostředí je možno záměr Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ 
Úhřetice I za podmínek, prezentovaných v části D.IV. předkládané dokumentace, doporučit 
k dalšímu řízení a realizaci 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Bez připomínek.  

 

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
V této kapitole je nejprve stručně popsán záměr, jsou uvedeny poznámky k možným 

variantám a je uvedeno stručné shrnutí zjištěných vlivů posuzovaného záměru na životní 
prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o záměru a 
o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby musela 
číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitola obsahuje potřebné údaje.  

 

Část H. Přílohy 
V této kapitole je uveden seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Vyjádření příslušných úřadů:  
• Stanovisko  MěÚ Chrudim, odboru územního plánu a regionálního rozvoje čj. CR 

037117/2008 ze dne 20.10.2008 z hlediska souladu s platnou ÚPD 
• Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (KÚ Pardubického kraje) podle § 45i 

zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, čj. 3909/2009/OŽPZ/Pe ze dne 26.1.2009 
Příloha č. 2 - Podklady poskytnuté oznamovatelem 

• Rozhodnutí MŽP, územního odboru v Hradci Králové o změněn názvů tří CHLÚ 
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cihlářských surovin Úhřetice, čj. 850/8/ÚOHK/97-Ti ze dne 26.2.1997 + 
digitalizovaná mapa  

• Rozhodnutí MŽP, OVSS-VI Hradec Králové o udělení předchozího souhlasu ke 
stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III, čj. 336/550/08-Ru ze dne 23.5.2008 

• Širší vztahy s vyznačením platných CHLÚ a DP na podkladu mapy 1:25.000 
• Zákres CHLÚ Úhřetice, CHLÚ Úhřetice I, CHLÚ Úhřetice II, DP Úhřetice, DP 

Úhřetice I v mapě 1:5.000 (tedy zákres aktuálně platného legislativního stavu 
vymezení zvláštních zájmů ochrany horninového prostředí) 

• Zákres postupů navrhované těžby v navrhovaném DP Úhřetice III  
• Zásady pro rekultivaci těžebního prostoru cihelny Tuněchody, DP Úhřetice III. Ing. 

Filip, Agro-Aqua Pardubice, únor 2009 
• Kopie vyjádření katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

z 24.3.2009 
• Kopie integrovaného povolení pro zařízení na výrobu keramických výrobků 

vypalováním - cihel - závod Tuněchody. Krajský úřad Pardubického kraje, odboru 
ŽPaZ, čj. OŽPZ/22242/05/Př ze dne 21.12.2006 

• Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje k přejezdu přes silnici II/340 
Topol-Úhřetice, čj. SÚSPk 5123/08 ze dne 30.7.2008 

Příloha č. 3 - Tuněchody - cihelna, CHLÚ Úhřetice I. dobývací prostor Úhřetice III 
(Pardubický kraj). Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu a doprovodných prací. 
(RNDr. Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o., Chrudim, listopad 2008) 

Příloha č. 4 - Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví. (Ing. Dana Potužníková, Ústí 
nad Orlicí, leden 2009) 
Příloha č. 5 - Akustická studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT 
Jičín, prosinec 2008) 
Příloha č. 6 - Rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT 
Jičín, prosinec 2008) 
Příloha č. 7 - Biologický průzkum (RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, 
listopad 2008)  
Příloha č. 8 - Fotodokumentace 
Příloha č. 9 - Doklady o autorizaci pověřeného zpracovatele Dokumentace 

• prodloužení autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb. 
• osvědčení odborné způsobilosti podle zák. č. 244/1992 Sb. 
• kopie aktuálního znění živnostenského listu 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Výše uvedené přílohy jsou komentovány 
v předcházejících kapitolách.  

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 
V této kapitole je uvedeno datum zpracování Dokumentace a údaje o zpracovateli 

Dokumentace a jeho týmu (jméno zpracovatele dokumentace, kontakt na něj a jeho podpis, 
jména spolupracujících a kontakt na ně). Je uvedeno, že Dokumentace je zpracována celkem 
v 13 výtiscích.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  
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Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci 

Dokumentace je zpracována na dobré profesionální úrovni a zcela v intencích 
posuzování vlivů na životní prostředí vychází z konzervativních předpokladů, které s velkou 
pravděpodobností nebudou naplněny. Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou 
problematiku zná a dobře se v ní orientuje. Drobné připomínky zpracovatele posudku 
vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke zpracování dokumentací.  

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. 

 

 II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Záměr se předkládá pouze v jedné variantě - stanovení nového dobývacího prostoru 
s následnou těžbou v daném ročním objemu. Technologicky je záměr předložen také 
jednovariantně s tím, že na sebe navazují dvě technologické fáze, spočívající v prvoplánové 
exploataci jen kvartérních surovin (fáze A), s návazností využití podložních křídových 
surovin (fáze B).  

 

 II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 
státní hranice 

Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje. Toto je uvedeno v dokumentaci 
v kapitole D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III a následná těžba cihlářských 
surovin v tomto DP. Záměr navazuje na v současnosti těžený DP Úhřetice I (ten je od cihelny 
před silnicí II/340, nový DP je od cihelny za silnicí II/340). Nově navrhovaný DP Úhřetice III 
je v CHLÚ Úhřetice I.  

Celý navrhovaný dobývací prostor Úhřetice III má rozlohu 16,241961 ha. Vlastní 
těžební záměr je navrhován na horní terase nad mezí na ploše 7,7112 ha. Této plochy se týká 
vyhodnocení v posuzované dokumentaci.  

Těžba v DP Úhřetice III předpokládá zábor pozemků zemědělského půdního fondu 
v celé ploše těžby. Po ukončení těžby bude vytěžený prostor postupně s těžbou rekultivován 
zpět z části na ZPF (30 % vytěžené plochy) a z části na vodní plochu. 

Záměr je založen na pokračování těžební činnosti v rámci stejného ložiska na 
protilehlou stranu silnice II/340, která CHLÚ Úhřetice I. protíná (zůstane zachována včetně 
ochranných pilířů).  

Těžba bude prováděna sezónně dle klimatických podmínek (přístupnosti pro 
mechanizaci a sjízdnosti dopravních cest a ploch pro dopravu). Předpokládány jsou cca 2 až 4 
etapy těžby ročně s denní kapacitou cca 1000 - 1200 m3 přepravené suroviny. 

Technologie těžby i přeprava suroviny bude shodná jako ve stávajícím těžebním 
prostoru. Těžební záměr předpokládá v prvé fázi samostatným řezem dobývání kvartérních 
surovin (spraší a hlín) z celé těžební plochy až po jejich skutečnou bázi a v navazující fázi po 
získání dostatečného předstihu (včetně výklizového řezu) paralelní těžbu tandemovým 
samostatným řezem podložních křídových slínovců a jílovců. Ty však budou s ohledem na 
hydrogeologické podmínky ložiska dobývány pouze v jihozápadní a střední části ložiska 
s těžební bází 220 m n.m. Pro úpravu a skladování surovin budou využity homogenizační a 
skladovací plochy a technologické zázemí (nakládka do podavače a pasová doprava do 
závodu) v DP Úhřetice I., kam bude vytěžená surovina z DP Úhřetice III. převážena. Pro 
výklizy a skrývky budou do doby rekultivace zřízeny dočasné deponie. K omezení 
akustických vlivů dopravy na obec Úhřetice je navržen protihlukový val podél SV hranice DP 
směrem k obci Úhřetice. Tento zemní val bude ozeleněn za účelem snížení potenciálního 
rizika zvýšené prašnosti z tohoto valu. 

Doprava bude vedena po těžební bázi na výjezd z lomu, situovaný v jihozápadní části. 
Z tohoto místa bude vedena doprava k přejezdu komunikace II/340, kde bude zřízen vjezd do 
DP Úhřetice I. S ohledem na požadavky akustických studií a omezení šíření hluku dopravy do 
obce byl přejezd posunut do jižní části lomu. Požadavky přejezdu komunikace II/340 budou 
řešeny samostatným projektem v součinnosti se SÚS Pardubického kraje a DI Chrudim. 

Pro veškerou těžbu, skrývky a dopravu budou používány běžné stavební stroje a 
mechanismy (bagr - max. 3 ks, buldozer - max. 2 ks, nákladní vozidla - max. 6 ks, standardní 
silniční nákladní vozidla typu sklopka nebo dempry). 

Těžený prostor bude odvodňován čerpáním čerpací stanicí důlních vod přes čerpací 
tůň a potrubím vedeným nejkratší spojnicí do Kočského potoka. Čerpací tůň bude zřízena 
v místě otvírky (jihozápadní části lomu). K zamezení odčerpávání kalů bude tůň zahloubena 
min. 3 - 5 m pod bází lomu a čerpání bude prováděno z povrchu hladiny čerpací stanicí na 
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plovoucím pontonu se zajištěním minimální hladiny 3 m. Alternativně mohou být důlní vody 
převáděny potrubím do čerpací tůně DP Úhřetice I. a dále stávajícím systémem vypouštěny 
do řeky Chrudimky - preferovaná varianta. 

Navrhovaná technologie je běžná a osvědčená při těžbě cihlářských surovin.  

Následná rekultivace bude spočívat v tom, že vytěžený prostor bude postupně s těžbou 
rekultivován zpět z části na ZPF a z části na vodní plochu. Výklizové zeminy a orniční a 
podorniční zeminy budou použity při technické rekultivaci. Objem těchto zemin umožní 
provést přibližně na 30 % vytěžené plochy v jižní části lomu úplným zavezením až do úrovně 
původního okolního terénu a terénní deprese s vrchní vrstvou ornice tl. 1,0 m a s následným 
vrácením do orné půdy.  

Severní části lomu (prostor kde nebude prováděna těžba slínovců) bude ponechána se 
sníženým terénem na těžební bázi spraší a překryta cca 1 m mocnou vrstvou ornice. Zbývající 
střední část části lomu (prostor po těžbě slínovců bez vnitřní výsypky) bude ponechána na 
vodní plochu s předpokládanou hladinou podzemní vody na kótě 233 m n.m. Na této ploše se 
v úrovni 238-240 m n.m. při těžbě zřídí lavice „berma“ šířky 10 m po celém obvodu DP. Pod 
touto úrovní se závěrné svahy upraví do sklonu 1:1,25 až na bázi lomu. Nad touto bermou se 
svahy upraví do sklonu 1:2.  

Biologická rekultivace bude zahrnovat zemědělskou rekultivaci pro následné vrácení 
do orné půdy anebo výsadbu dřevin na závěrných svazích nad bermou a zatravnění závěrných 
svahů pod bermou. 

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 
B.I.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. 

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska 
pro příslušný úřad (MŽP), který je součástí tohoto posudku.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Zpracovatel dokumentace uvádí navržená opatření v kapitole D.IV. Charakteristika 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí. Opatření jsou členěna na základní doporučení, na opatření k ochraně obytného 
prostředí a obyvatelstva, k ochraně ovzduší, k ochraně podzemních a povrchových vod, 
k ochraně půdy, opatření v rámci nakládání s odpady, k ochraně přírody a krajiny, k ochraně 
památek a jiná doporučení.  

Kompenzační opatření nejsou potřebná, pokud bude respektována ochrana studní ve 
smyslu výstupů kapitoly vlivů na vody. 

Majetkoprávní kompenzace s vlastníky pozemků či jiných nemovitostí nejsou 
předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí, případné střety zájmů jsou ošetřeny horním 
zákonem dostatečně.  

Dále jsou uvedena všechna konkrétní opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí z kapitoly D.IV. (proloženým písmem je u každé 
skupiny opatření uveden komentář zpracovatele posudku): 

 
Základní doporučení  
• Vlastní těžební záměr v navrhovaném DP Úhřetice III řešit jen na horní terase na 

pozemcích p.č. 1036, bez zásahu do dřevinami porostlé meze; případné pokračování těžby 
do bloků pod mezí řešit až v další etapě na základě zcela samostatného hodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

• Podmínkou zahájení těžby cihlářských surovin v DP Úhřetice III je dořešení odpisu zásob 
a zrušení DP Úhřetice na západním okraji obce Úhřetice ve smyslu projednaného 
Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO Úhřetice z roku 2008. 

• Podmínkou řešení těžby cihlářských surovin je řešení postupu těžby od jižního okraje DP 
směrem severním podél východní strany silnice II/340. 

• V rámci vlastní přípravy vymezení DP a přípravy POPD zajistit dostatečný ochranný pilíř 
podél levé (východní) strany silnice II/340 Úhřetice - Topol (poloha západní hranice DP). 

• Veškerou přepravu vytěžené suroviny z DP Úhřetice III neřešit transportem po státní 
silniční síti, ale přejezdem přes silnici II/340 na prostory nakládání se stávající vytěženou 
surovinou v DP Úhřetice I. 

Výše uvedená opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru.  
 
K ochraně obytného prostředí a obyvatelstva 
• Podmínkou zahájení činnosti v dobývacím prostoru Úhřetice III bude vybudování 

zemního valu o výšce 3 m ve směru k nejbližší obytné zástavbě podél severovýchodního 
okraje těžby za účelem snížení hlučnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližší 
obytné zástavby; tento zemní val operativně zrekultivovat (ozelenit, zatravnit) za účelem 
snížení potenciálního rizika zvýšené prašnosti z tohoto valu, k osetí použít nealergenní 
rostliny a v průběhu hornické činnosti tlumit výskyt alergenních plevelů a rostlin. 

• S ohledem na změnu směru těžebních postupů řešit přejezd silnice II/340 z nového DP do 
stávajícího DP na jižním okraji DP a ne podle původního návrhu cca 190 m jižně od 
železničního přejezdu. 
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• I pro navrhovanou těžební činnost v DP Úhřetice III neměnit stávající rozložení obslužné 
dopravy závodu Tuněchody. 

• Veškerou těžební a skrývkovou činnost v DP Úhřetice III řešit výhradně v denní době, 
mimo dny pracovního volna a pracovního klidu a mimo státem uznané svátky. 

• V rámci další přípravy záměru realizovat za vhodných klimatických podmínek kontrolní 
měření počáteční akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby ve vztahu 
k navrhovanému dobývacímu prostoru Úhřetice III a toto měření zopakovat při zahájení 
prvního těžebního cyklu v tomto dobývacím prostoru. 

Výše uvedená opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru a do fáze 
těžby a rekultivace.  
 
K ochraně ovzduší 
• Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 

opatřeními (s přihlédnutím k vlastnostem těžených surovin) minimalizovat sekundární 
prašnost. 

Toto opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze těžby a rekultivace.  
 
K ochraně podzemních a povrchových vod 
• Pro odvodnění báze lomu instalovat systém vodohospodářsky důsledně zabezpečeného 

odvádění do Kočského potoka, spočívající minimálně ve zřízení dostatečně hluboké 
čerpací tůně, systému kapacitních sedimentačních nádrží (jímek), technicky vybavených 
pro případy záchytu úniku ropných látek. Pro tento systém připravit provozní a havarijní 
řád mj. se zahrnutím zásady nečerpání důlních vod v případě nevhodných klimatických 
podmínek a vypracování systému havarijních opatření pro případ úniku látek 
nebezpečných vodám. 

• V případě vzniku havarijní situace okamžitě zastavit čerpání z důvodu prevence šíření 
mimo jámu hliniště a zjištěnou kontaminaci likvidovat ve smyslu havarijního plánu přímo 
v těžebně. 

• Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše ve stávajícím závodě 
Tuněchody, neřešit čerpání pohonných hmot a výměnu mazadel v novém DP. 

• Zajistit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během 
přípravy další těžby a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; 
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě 
úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

• 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.). 

• V provozním řádu nového hliniště pro navrhovanou těžbu nadále garantovat zajištění 
činností, bránících vzniku havárie spojené s únikem ropných látek, dále garantovat, aby 
v případě vzniku havárie došlo k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody 
v úplném rozsahu havárie. Pokud i přesto dojde přes všechna preventivní opatření k 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. 

• Upravit postupy těžby tak, aby v SV části zájmového území těžby v navrhovaném DP 
Úhřetice III nebyla bez dostatečných hydrogeologických údajů surovina těžena pod 
úroveň 240 m n.m. V tomto smyslu uplatnit přípravu postupů těžby od jihu k severu a 
způsob tvorby těžební báze průběžně konzultovat s hydrogeologem.  
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• Pro sledování vlivu těžby cihlářských surovin v navrhovaném DP Úhřetice III na 
podzemní vody upřesnit a doplnit systém monitorovacích objektů podle následujících 
zásad 
o Pro monitorování režimu podzemních vod vybavit vrty TUH-2, TUH-3 a studnu č. 8 u č. p. 112 měřící 

technikou pro kontinuální sběr dat o úrovni hladiny podzemní vody.  
o Vrtem TUH-2 monitorovat eventuelní zvýraznění drenážního účinku doprovázeného šířením 

hladinových změn v kvartérní a konjugované zvodni vlivem těžby v lomu. 
o Vrtem TUH-3 monitorovat režim podzemní vody v blízkosti drenážní báze a v blízkosti 

hydrogeologické okrajové podmínky, která je dána přechodem jílovitopísčitých sedimentů do 
štěrkopískových poloh. 

o Studnou č. 8 u č. p. 112 preventivně monitorovat režim podzemních vod v okrajové části obce Úhřetice. 
K dispozici tak budou údaje o změnách hladin podzemní vody v intravilánu obce, do kterých se může 
promítat i více vlivů, nesouvisejících s těžbou v lomu (např. významný odběr vody v domovních 
studnách pro závlahu pozemků či vliv budování nových vodních zdrojů v intravilánu obce).  

o V předstihu vybudovat monitorovací vrty TUH-5 (Q) a TUH-6 (K), kterými bude v území mezi vrty 
HV-1 a THV-1 separátně monitorována kvartérní (Q) a křídová (K) zvodeň; po jednoletém až 
dvouletém sledování úrovní hladin podzemních vod v území a režimu povrchových vod bude po jeho 
vyhodnocení stanova minimální hladina kvartérní a křídové zvodně ve smyslu § 37 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a s využitím institutu minimální hladiny podzemní vody bude korigován těžební postup 
v území. Monitorovací vrty řady TUH budou osazeny technikou pro kontinuální sběr dat.  

• Pro sledování hydrologického režimu Kočského potoka provádět sezónní záměry průtoků 
na Kočském potoce, a to v profilech ř.km 2,51, 0,69 a 0,1 

• Pro sledování kvality podzemních vod na vrtu TUH-3, studni č. 8 a případně na výtoku 
důlních vod z dobývacího prostoru Úhřetice III (pokud bude realizován) provádět sezónní 
odběry vzorků podzemní vody v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru.  

• Rozsah a četnost monitoringu úrovně a kvality podzemních vod projednat 
s vodohospodářským orgánem na základě projektu monitoringu těžby v DP Úhřetice III. 

První opatření nepřejímám a navrhuji odvádět důlní vody do Chrudimky. Ostatní uvedená 
opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru a do fáze těžby a 
rekultivace.  
 
K ochraně půdy 
• Vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci 

katastrálního území Úhřetice s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného 
fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách přípravy těžby (skrývek). 

• Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách 
ročního předstihu skrývek před těžbou do 2 ha 

• Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání 
s příslušnými orgány ochrany ZPF, ale mimo prostory VKP, prvků ÚSES apod. 

• V rámci plánu rekultivací zajistit (a následně realizovat), že s využitím výklizových 
materiálů bude část vytěženého prostoru rekultivována zpět na zemědělskou půdu. 
V rámci využívání výklizových materiálů pro zemědělskou část rekultivaci důsledně 
zabezpečit prevenci zneužití jakýchkoli materiálů charakteru stavebního dopadu, cizích 
zemin, sutí apod. a garantovat nezávadnost materiálů použitých pro vyrovnání terénu pro 
zemědělské rekultivace.  

Výše uvedená opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru a do fáze 
těžby a rekultivace.  
 
V rámci nakládání s odpady 
• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 

prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci nového těžebního prostoru; tyto budou ukládány pouze 
ve vybraných a označených prostorech v provozovně Tuněchody v souladu s legislativou 
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v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich odstranění bude realizováno 
pouze na základě smluvního vztahu s oprávněnými osobami  

• Při činnostech prováděných  na  území  oznamovatele  používat  pouze zařízení a 
prostředky, kterými nebude znečišťováno a poškozováno životní prostředí a nebudou 
porušovány hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 

• Při odvozu odpadů volit optimální způsob a trasy. 
• Při vzniku nového druhu odpadu zajistí oznamovatel podle technických a chemických 

(bezpečnostní list, analýza) informací o odpadu jeho zařazení podle „Katalogu odpadů“ a 
zavedení do evidence, včetně stanovení způsobu shromažďování, odpadové nádoby a 
zajištění oprávněné firmy pro využití nebo odstranění. V případě ukončení produkce 
odpadu zajistí jeho vyjmutí z evidence, zrušení v registraci pro odvozy a odstranění 
odpadových nádob. 

Výše uvedená opatření z části přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru.  
 
K ochraně přírody a krajiny 
• V rámci POPD řešit východní závěrný svah prostoru navrženého k exploataci suroviny 

tak, aby v plném rozsahu zůstal zachován pás dřevin na mezi.  
• 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. 

• V rámci organizace prostoru budoucí těžebny a v rámci projektu rekultivací zajistit, že v 
prostoru mezi břehem vznikajícího jezera v enklávě mírného svahu ve dně bude řešen 
vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím 
zatraktivněno zájmové území pro obojživelníky. 

• 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 a místně řešeny části ploch svahů bez 
výsadeb dřevin.  

• V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů kvetoucích 
keřů. 

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

• Ponechat stávající silnici včetně doprovodných porostů a zajistit mezi západní závěrný 
svah při hraně ochranného pilíře a silnice výsadbu dřevin již v předstihu před těžbou, 
ponechat a začlenit stávající porosty dřevin na mezi do sadových úprav těžebny. 

• Rekultivaci těžebny důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na jednotlivé 
etapy postupů těžby suroviny s cílem minimalizovat dočasné deponie zemin a ornice. 

• V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dynamizace reliéfu stěn těžebny 
s cílem přerušit technicistně působící rovné svahy těžebny; v tomto smyslu upravit do 
plánu rekultivací jako součásti POPD postupy technické rekultivace za přispění sanační 
těžby svahů s tím, že v případě potvrzení vhodného technického řešení toto realizovat 
v závěrečné fázi těžební činnosti. 

• Ve vztahu k aktualizaci plánu rekultivace (řešení nového plánu rekultivace) řešit kromě 
dynamizace svahů těžebny rovněž dynamizaci vznikající břehové linie na dně těžebny,  

• 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 podporu přirozené sukcese dřevin, dále s 
podporou makrofyt zejména při mělké břehové linii jezera důlních vod. 
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Výše uvedená opatření z části přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru a do 
fáze těžby a rekultivace.  
 
K ochraně památek 
• V rámci projektové přípravy kontaktovat odbornou organizaci oprávněnou k provádění 

archeologického výzkumu a s touto organizací projednat způsoby skrývek a způsoby 
umožnění archeologického výzkumu, včetně etapovitosti skrývek a způsobu dokladování 
archeologických artefaktů při skrývkách, eventuelně i těžební činnosti v prostoru 
kvartérních surovin. 

• Ještě před zahájením přípravných a otvírkových prací na ložisku v DP Úhřetice III uzavřít 
s oprávněnou odbornou organizací smluvní vztah k zajištění výzkumu, dokumentace a 
ochrany archeologického dědictví v dotčeném území 

•  V případě archeologického nálezu nad rámec smluvně dohodnutých zásad a postupů 
(zejména při skrývkách) operativně kontaktovat smluvně zajištěné pracoviště oprávněné 
k provádění záchranného archeologického průzkumu, projednat a zajistit konkrétní způsob 
dokumentace a záchrany takových archeologických nálezů.  

Výše uvedená opatření přejímám do návrhu stanoviska do fáze přípravy záměru a do fáze 
těžby a rekultivace.  
 
Jiná doporučení 
• Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 

skrývkovými pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. 

 

 

Výše uvedené návrhy byly využity pro formulování podmínek do návrhu stanoviska s 
tím, že byly upraveny a rozděleny na fázi přípravy a fázi těžby a rekultivace. Z hlediska 
zpracovatele posudku je účelné doplnit opatření uvedená v dokumentaci o následující 
opatření: 

Fáze přípravy 

• Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) včetně plánu rekultivace a se 
zahrnutím a předložit ke schválení příslušnému báňskému úřadu. 

• Do plánu využití ložiska zahrnou podmínku vždy po cca 3 až 5 letech zhodnotit 
vývoj biotopů a přítomnost organismů a vybrat optimální typ kompenzačních 
opatření 

• Detailní projekt rekultivace postupně zpřesňovat a konzultovat s příslušným 
orgánem ochrany přírody.  

• Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových řešit 
s vodoprávním úřadem (Krajský úřad Pardubického kraje). Při řešení odvádění 
důlní vody preferovat odvádění těchto vod stávajícím systémem do Chrudimky. 

• Před zahájením těžby je nutné na základě zjištění biologického monitoringu 
požádat o udělení výjimky ze zákazu související s ochranou zvláště chráněných 
druhů živočichů.  

• Zpracovat plán zdolávání závažných provozních nehod (havárií) ve smyslu § 6 
odst. 4 zákona 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
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• Požádat Krajský úřad Středočeského kraje o povolení umístění nového středního 
zdroje znečišťování ovzduší, doloženou odborným posudkem a rozptylovou studií. 

• Zpracovat provozní řád ve smyslu § 11 odst. 2zákona 86/2002 Sb. v platném znění 
a § 4 odst. 2 vyhlášky 615/2006 Sb. předložit krajskému úřadu ke schválení. 
V provozním řádu se zaměřit především na opatření ke snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek. 

 

II. Fáze realizace: 

• 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. 

• Zajistit čistotu veřejných komunikací. 

 

Fáze těžby a rekultivace 

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

• S těžebním odpadem je nutno nakládat ve smyslu zákona 157/2009 Sb. 

• Provádět monitoring vod vodoteče, vrtů, studen a odváděné důlní vody. 

• Zajistit požadovanou čistotu TNA při výjezdu z areálu na veřejné komunikace. 

• V případě znečištění veřejných komunikací zajistit technické prostředky a 
provádět jejich čištění. 

• Respektovat podmínky příslušného vodoprávního úřadu k odvádění důlních vod 
do vod povrchových.  

• 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. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ 
K DOKUMENTACI 

Dokumentace záměru „Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ 
Úhřetice I“ byla zveřejněna a rozeslána dopisem MŽP OVSS čj. 239/550/09-Ko ze dne 
16. 4. 2009. Dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla 
zpracována oprávněnou osobou RNDr. Milanem Macháčkem držitelem autorizace dle § 19 
zákona č. 100/01 Sb. osvědčení č.j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, prodlouženo dne 
7.4.2006, č.j. 23877/ENV/06.  

Přehled všech obdržených vyjádření k dokumentaci je uveden v následující tabulce. 
Veškerá vyjádření obdržená k uvažovanému záměru v rámci dokumentace jsou doložena 
v příloze 1 předkládaného posudku. 

K dokumentaci se vyjádřili pouze správní úřady. Dotčené územní samosprávné celky, 
veřejnosti a občanská sdružení se k oznámení nevyjádřily. 

Vyjádření k dokumentaci: 

 vyjádření č.j. datum 
MŽP, odbor péče o krajinu 1826/610/09, 28270/ENV/09 21. 4. 2009 
MŽP, odbor ochrany vod 28271/ENV/09, 928/740/09 28. 4. 2009 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích 

1711/09/HOK-CR/213 29. 4. 2009 

Městský úřad Chrudim, odbor životního 
prostředí 

CR 016522/2009/Ry 22. 4. 2009 

Obvodní báňský úřad v Trutnově 1458/09/09/1/Dv/Lá 12. 5. 2009 
ČIŽP OI Hradec Králové ČIŽP/45/IPP/0907411.001/09

/KDR 
12. 5. 2009 

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního 
prostředí a zemědělství  

KrÚ 20460-5/2009/OŽP/JI 14.5.2009 

V dalším textu jsou stručně shrnuta vyjádření správních úřadů k dokumentaci a 
komentář zpracovatele posudku (proloženým písmem). Úplné znění vyjádření je uvedeno 
v příloze 1. 
 
MŽP, odbor péče o krajinu 
č.j. 1826/610/09, 28270/ENV/09 ze dne 21. 4. 2009 

Sdělují, že z jejich hlediska požadují minimalizovat vliv na funkčnost lokálního 
biokoridoru podél Kočského potoka s tím, že tato část předmětného území nebude ani 
v budoucnosti navrhována k těžbě. Dále požadují plně realizovat preventivní a kompenzační 
opatření k minimalizaci dopadů záměru na přírodu a krajinu a v procesu projednávání i 
realizace záměru postupovat v souladu s dalšími relevantními předpisy v oblasti ochrany 
přírody a krajiny.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Posuzovaná dokumentace posuzuje vlivy těžby v novém DP pouze na horní terase nad 
mezí. Pokud by byl záměr těžit i ve směru ke Kočskému potoku, muselo by být znovu 
provedeno posouzení vlivu dle zákona 100/2001 Sb. nebo v té době platné legislativy.  

Dle hydrogeologického posudku nedojde k významnému ovlivnění vodnosti Kočského 
potoka. Přesto je navrženo provádět sezónní záměry průtoků na Kočském potoce. 
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Z charakteru podélných průtokových profilů, t. j. z vývoje změn průtoků v trase vodního toku 
v čase, bude ověřován dopad těžby ložiska na vodní režim potoka a na jeho ekosystém.  

Co se týká ovlivnění Kočského potoka vypouštěním důlních vod, zpracovatel posudku 
preferuje odvod důlních vod do Chrudimky - toto je uvedeno i v návrhu opatření. 

Preventivní opatření uvedená v dokumentaci jsou převzata do návrhu stanoviska. Za 
kompenzační opatření lze považovat způsob postupné rekultivace území zasaženého těžbou. 
Postupovat v souladu s dalšími relevantními předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny je 
obecný požadavek na plnění zákonných předpisů. 

 
MŽP, odbor ochrany vod 
č.j. 28271/ENV/09, 928/740/09 ze dne 28. 4. 2009 

Ve svém vyjádření nejprve stručně shrnují údaje o hydrologii a hydrogeologii 
zájmového území. Dále uvádějí, že svůj souhlas se záměrem podmiňují dodržením 
v dokumentaci deklarovaných podmínek (zejména průběžný monitoring podzemních vod), 
dále požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 
229/2007 Sb. a konečně i pravidel stanovených vyhláškou 450/2007 Sb.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Opatření uvedená v dokumentaci jsou převzata do návrhu stanoviska. 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  
č.j. 1711/09/HOK-CR/213 ze dne 29. 4. 2009 

 Ve svém vyjádření uvádějí, že z pohledu zájmů chráněných zákonem 258/2000 Sb. 
s předloženou dokumentací souhlasí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez komentáře.  

 
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí 
č.j. CR 016522/2009/Ry ze dne 22. 4. 2009 

Ve svém stanovisku nejprve stručně shrnují popis záměru a dále vydávají následující 
stanovisko: 

Oddělení ekologie prostředí - bez připomínek 

Oddělení vodního hospodářství - bez připomínek 

Oddělení přírodního prostředí - uvádějí, že dle jejich vyjádření byl v dobývacím 
prostoru zjištěn výskyt majky (ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992 Sb.) - zejména na 
písčitých svazích v odtěžené části. I když v zoologickém průzkumu tento druh uveden nebyl, 
je nutné ještě výskyt tohoto druhu prověřit a případně upravit plán rekultivace tak, aby byly 
zachovány vhodné podmínky pro tento druh.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Co se týká majky, jedná se o brouka, který se na jaře vyskytuje ve stávajícím DP 
Úhřetice I, pod svahem železniční trati, kde je mírně písčitý svah jižně od propustu pod tratí z 
DP do areálu cihelny Tuněchody. Lokalizace je mj. dána i tím, že v uvedeném odkryvu jsou 
hnízda samotářských včel, u kterých prodělávají svůj složitý vývoj larvy majek. Imaga 
(vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz) žijí na jaře jen pár dní a po kopulaci a nakladení vajec 
hynou, malé larvičky vylézají po vylíhnutí na květy a čekají, až se mohou zachytit na nějakém 
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florikolním hmyzu. Pokud se nechytnou samotářské včely, ale nějaké mouchy, ploštice, brouka 
a pod., tak uhynou (pravděpodobnost, že se larvička trefí na správného hostitele, je tak asi 
1:1.000).  

V prostoru nového DP se majky zatím ani vyskytovat nemohou vzhledem k charakteru 
biotopu (nejsou tam prostoty s koncentrací hnízd samotářských včel). Není ani 
pravděpodobné, že by v jílovitých stěnách hliniště něco atraktivního pro včely a tím i 
zprostředkovaně i pro majku vzniklo. Výhledový výskyt není nijak zvláště pravděpodobný. 
Stávající lokalita výskytu nebude narušena.  

 
Obvodní báňský úřad v Trutnově 
č.j. 1458/09/09/1/Dv/Lá ze dne 12. 5. 2009 

 Ve svém vyjádření uvádějí, že nemají námitek k dokumentaci vlivů záměru.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Bez komentáře.  

 
ČIŽP OI Hradec Králové 
č.j. ČIŽP/45/IPP/0907411.001/09/KDR ze dne 12. 5. 2009 

Oddělení ochrany ovzduší - ve svém vyjádření uvádějí, že za předpokladu minimalizace 
prašnosti, např. skrápěním apod., nemají z hlediska ochrany ovzduší k předložené 
dokumentaci připomínky.  

 Oddělení ochrany vod - ve svém vyjádření nejprve shrnují vlivy záměru týkající se 
vod. Dále uvádějí, že se ztotožňují s doporučením zpracovatele pro těžební postupy 
tak, aby v SV části zájmového území nebyla prováděna těžba pod úroveň 240 m 
n.m. a postup těžby byl průběžně konzultován s hydrogeologem, jakož i 
s doporučními k upřesnění a doplnění systému monitorovacích objektů. Doporučují 
trvale monitorovat stav vody i v dalších studních v obci Úhřetice a požadují, aby 
v kapitole B.I.9 bylo uvedeno i povolení příslušného vodoprávního úřadu, na jehož 
nutnost upozorňuje i samotný oznamovatel na str. 17. Uvádějí, že v průběhu 
výstavby a provozu záměru je nutno nadále zajišťovat nakládání se závadnými 
látkami v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 254/2001 Sb. Požadují vybavit nový 
DP dostatečným množstvím sanačních prostředků. Nemají k předloženému záměru 
dalších připomínek a jeho realizaci považují při dodržení opatření z kapitoly D.IV 
jakožto i dalších opatření uvedených v záměru (studie v příloze č. 3, kapitoly D.I.4 a 
D.III) a dodržení všech závazných předpisů z oblasti ochrany vod za možnou.  

Oddělení odpadového hospodářství - ve svém vyjádření nejprve stručně shrnují údaje o 
záměru a uvádějí připomínky ke kapitole B.III.3 Odpady  

- v této fázi projektové dokumentace nelze jednoznačně určit, zda v případě 
odpadu katalog. č. 010409 a 010412 se jedná o inertní odpad 

- jsou uvedeny pouze odpady, jejichž vznik je předpokládán jen při těžební 
činnosti, nikoli odpady vznikající z vlastní cihlářské výroby a provozu 
administrativního zázemí cihelny  

Při splnění všech uvedených podmínek, plnění povinností stanovených zákonem č. 
185/2001 Sb. a respektování opatření uvedených v kapitole D.IV. nemají zásadní 
připomínky k realizaci záměru.  
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Oddělení ochrany přírody - k dokumentaci nemají zásadní připomínky za předpokladu 
dodržení doporučených opatření uvedených v kapitole D.IV. Upozorňují že zásah do 
biotopu zvláště chráněných druhů je možný pouze na základě předem udělené a 
pravomocné výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oddělení ochrany ovzduší - opatření minimalizovat prašnost při skrývce a manipulaci 
se suchými substráty je uvedena v opatřeních v návrhu stanoviska. 

Oddělení ochrany vod - opatření, aby v SV části zájmového území nebyla prováděna 
těžba pod úroveň 240 m n.m. a postup těžby byl průběžně konzultován s hydrogeologem, jakož 
i doporuční upřesnit a doplnit systému monitorovacích objektů jsou uvedeny v 
opatřeních návrhu stanoviska. 

Zpracovat posudku se domnívá, že navržený rozsah monitoringu je dostatečný, je však 
možné jej rozšířit v rámci projednávání v dalších správních řízeních. 

Vzhledem k tomu, že dokumentace nebyla vrácena není možno v kapitole B.I.9 doplnit 
povolení příslušného vodoprávního úřadu. V opatřeních v návrhu stanoviska je doplněno 
opatření stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových řešit 
s vodoprávním úřadem (Krajský úřad Pardubického kraje) a respektovat podmínky 
příslušného vodoprávního úřadu k odvádění důlních vod do vod povrchových.  

Co se týká nakládání se závadnými látkami a vybavení nového DP dostatečným 
množstvím sanačních prostředků, bude zpracován plán zdolávání závažných provozních 
nehod (havárií) ve smyslu § 6 odst. 4 zákona 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (viz 
opatřeních v návrhu stanoviska) kde bude tato problematika ošetřena. 

 Opatření z kapitoly D.IV jsou převzata do opatřeních v návrhu stanoviska.  

Oddělení odpadového hospodářství - u odpadů katalog. č. 010409 a 010412 je 
uvedena poznámka že se jedná o inertní materiál vhodný do násypů a terénních úprav, takže 
myšleno spíš využití těchto odpadů na povrchu terénu. V každém případě musí tyto odpady 
splňovat požadavky dané vyhláškou 294/2005 Sb. Dokumentace se zabývá stanovením 
dobývacího prostrou a neřeší další nakládání s vytěženým materiálem ve stávající cihelně. 
Proto nejsou uvedeny odpady vznikající z vlastní cihlářské výroby a provozu 
administrativního zázemí cihelny. Opatření uvedená v kapitole D.IV jsou převzata 
do opatřeních v návrhu stanoviska. 

Oddělení ochrany přírody - Opatření uvedená v kapitole D.IV jsou převzata 
do opatřeních v návrhu stanoviska. Podání žádosti o udělení výjimky z podmínek ochrany 
zvláště chráněných druhů živočichů je uvedeno v opatřeních v návrhu stanoviska. 

 
Pardubický kraj, Krajský ú řad, odbor životního prostředí a zemědělství 
č.j. KrÚ 20460-5/2009/OŽP/JI ze dne 14. 5. 2009 

Orgán ochrany ovzduší - nemá k předloženému záměru připomínek.  

Orgán odpadového hospodářství a prevence závažných havárií - není k předmětnému 
oznámení záměru připomínek. 

Vodoprávní úřad - uvádějí připomínku, že podmínky vypouštění důlních vod do vod 
povrchových stanoví krajský úřad. V podmínkách budou stanoveny emisní limity 
vypouštěných vod tak, aby byly splněny imisní standardy pro povrchové vody 
stanovené nař. vl. č. 61/2003 Sb. zejména v ukazateli NL (C90 ve výši 30 mg/l).  
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Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - dojde k záboru ZPF a to 16,242 ha. Jeli 
předložený projekt v souladu se chváleným územním plánem, posouzení dané věci 
je plně v kompetenci MŽP. Je popsán postup podání žádosti.  

Orgán ochrany přírody - mají k záměru následující připomínky: 
1. Biologické hodnocení poukázalo na výskyt některých zvláště chráněných a 

ochranářsky významných druhů živočichů. Dále by měla být rozpracována 
všechna navrhovaná kompenzační a monitoringová opatření vyplývající z 
dokumentace (strana 78 a 79 textu). Vhodná budou rovněž opatření, která 
umožní vznik nových biotopů. 

2. Na základě potvrzeného výskytu zvláště chráněných živočichů upozorňují na 
navazující nutnost udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle 
§ 56 zákona z ochranných podmínek uvedených v § 50 zákona. Obecně platí, že 
před provedením jakéhokoliv záměru již před územním řízením (stavba, změna 
kultury), jehož důsledkem by došlo k zásahu do biotopu zvláště chráněného 
druhu, je třeba zažádat o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona z 
ochranných podmínek uvedených v § 49 a § 50 zákona. 

3. V rámci plánů těžby je třeba docílit optimálních rekultivačních opatření i ve 
vztahu k druhům organismů, které faunu či flóru v území obohatí během další 
těžby a během postupného zanikání otevřených prostorů po těžbě. Po ukončení 
samotné těžby bude proto vhodné konzultovat rekultivaci s orgány ochrany 
přírody vzhledem k nově vzniklým biotopům a možnému výskytu dalších zvláště 
chráněných druhů živočichů, příp. rostlin.  

4. Z hlediska celé lokality a postupného záměru těžby bude vhodné vždy po cca 3 až 
5 letech zhodnotit vývoj biotopů a přítomnost organismů a vybrat optimální typ 
kompenzačních opatření. Tento postup by měl být zahrnut do plánu využití 
ložiska. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Orgán ochrany ovzduší a orgán odpadového hospodářství a prevence závažných 
havárií - bez komentáře. 

Vodoprávní úřad - krajský úřad bude požádán o stanovení podmínek odvádění vod 
důlních do vod povrchových - zahrnuto do opatřeních v návrhu stanoviska. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - bez komentáře.  

Orgán ochrany přírody - 
1. všechna navrhovaná kompenzační a monitoringová opatření vyplývající z 

dokumentace (strana 78 a 79 textu) budou rozpracována v POPD a v plánu 
rekultivace. Opatření, která umožní vznik nových biotopů je navrženo ve způsobu 
rekultivace.  

2. O udělení výjimku dle § 56 zákona bude požádáno - uvedeno v opatřeních 
v návrhu stanoviska. 

3. V opatřeních v návrhu stanoviska.je uvedena podmínka v průběhu těžby 
konzultovat rekultivaci s orgány ochrany přírody.  

4. V opatřeních v návrhu stanoviska je uvedena podmínka vždy po cca 3 až 5 letech 
zhodnotit vývoj biotopů a přítomnost organismů a vybrat optimální typ 
kompenzačních opatření. Tento postup bude zahrnut do plánu využití ložiska. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z 
HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III a následná těžba cihlářských 
surovin v tomto DP. Záměr navazuje na v současnosti těžený DP Úhřetice I. Nově 
navrhovaný DP Úhřetice III je v CHLÚ Úhřetice I.  

Celý navrhovaný dobývací prostor Úhřetice III má rozlohu 16,241961 ha. Vlastní 
těžební záměr je navrhován na horní terase nad mezí na ploše 7,7112 ha. Této plochy se týká 
vyhodnocení v posuzované dokumentaci. Pozemky jsou součástí zemědělského půdního 
fondu. 

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.  

K posouzení byla firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. předložena 
dokumentace „Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ Úhřetice I“ 
zpracována oprávněnou osobou RNDr. Milanem Macháčkem držitelem autorizace dle § 19 
zákona č. 100/01 Sb. osvědčení č.j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, prodlouženo dne 
7.4.2006, č.j. 23877/ENV/06. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 
tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace zpracována formálně dle 
požadavku tohoto zákona a posuzuje záměr ze všech aspektů.  

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na: 
− obyvatelstvo 
− hlukovou situaci 
− ovzduší 
− povrchové a podzemní vody 
− faunu a floru 
− zemědělský půdní fond 
− krajinu 
− kulturní památky 
− horninové prostředí.  

Přílohou dokumentace je autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (Ing. Dana 
Potužníková), akustická a rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc.), vyhodnocení 
hydrogeologického průzkumu a doprovodných prací (RNDr. Daniel Smutek, Vodní zdroje 
Chrudim, spol. s.r.o.) a biologický průzkum (RNDr. Milan Macháček a RNDr. Vladimír 
Faltys). 

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že běžný provoz záměru nepředstavuje pro 
obyvatele a životní prostředí v okolí areálu rizika za podmínek dodržení platných 
legislativních předpisů a respektování dále navržených opatření. Zejména je nutné realizovat 
protihlukový val mezi navrhovaným dobývacím prostorem a nejbližší obytnou zástavbou a 
řešit odvádění důlních vod.  
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Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika 
přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela 
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

K dokumentaci byla obdržena vyjádření oslovených orgánů státní správy (příloha 1). 
K dokumentaci nebyla obdržena žádná vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, 
veřejnosti a občanských sdružení jakéhokoliv zaměření nebo působnosti a to včetně 
ekologických sdružení a iniciativ. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdržená vyjádření a při respektování 
podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného orgánu státní správy (MŽP) lze 
konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný. Proto 
doporučuji MŽP vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. k záměru 

 
Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalit ě CHLÚ Úhřetice I 

 

ve variantě popsané v dokumentaci, a to za podmínek specifikovaných v návrhu stanoviska, 
který je součástí tohoto posudku. 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska orgánu státní správy (MŽP) lze učinit závěr, že technickými opatřeními lze 
minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Případné nevyřešené problémy lze řešit 
v další fázi přípravy záměru a většina jich je řešena podmínkami v návrhu stanoviska dle zák. 
č. 100/2001 Sb. Toto vyjádření se týká výhradně ochrany životního prostředí a nenahrazuje 
vyjádření jiná.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROST ŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 V Praze dne                    

 Č.j.:  

 

 
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. Identifika ční údaje 
 

Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ 
Úhřetice I 

 
Kapacita (rozsah) záměru:  Navrhovaná plocha DP Úhřetice III činí 16,241961 ha. Vlastní 

těžební záměr je navrhován na horní terase nad mezí na ploše 
7,7112 ha. Základní kapacitní parametry záměru činí: 

− Skrývky - celkový objem 100 tis. m3 
− Kvartérní suroviny - celkový objem 475 tis. m3 
− Výklizy - celkový objem 130 tis. m3 
− Křídové suroviny (slínovce a jílovce) - celkový objem 

255 tis. m3 
− Celkový objem odtěžených hmot - 960 tis. m3 
− Celkový objem surovin -730 tis. m3 
− Poměr dobývaných surovin spraš : slín = 7:3 až 6:4 
− Plánovaný úbytek zásob cca 70 tis. m3/rok 
− Předpokládaná životnost ložiska cca 10 - 11 let 

Těžební činnost je navrhována ve dvou na sebe navazujících 
fázích zahrnujících v prvé fázi těžbu kvartérních surovin tedy 
spraší a hlín v horní části profilu a v navazující druhé fázi 
dobývání svrchnokřídových slínovců a jílovců (ve stejném 
území) v jejich podloží s celkovým ročním objemem těžené a 
převážené suroviny 123 760 tun, tento stav trvá 4 těžební 
cykly/rok, což představuje 80 dnů v roce. 

Jde tedy věcně o další pokračování stávající těžby v navrhované 
kapacitě maximálního ročního ekvivalentu cca 124 tis. tun 
kvartérních a křídových surovin (70.000m3). 
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Umístění:  Kraj:     Pardubický 

Obec:     Úhřetice 

Katastrální území:   Úhřetice 

 
Obchodní firma oznamovatele: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 

  
IČ oznamovatele: 00015253 
 
Sídlo oznamovatele: Plachého 388/28 

370 46 České Budějovice 
 

 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 odst. 5 
zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů záměru 
na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. 
 
Zpracovatel dokumentace: RNDr. Milan Macháček 

Za Prachárnou 11 
586 05 Jihlava 5 
osvědčení č.j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, 
prodlouženo dne 7.4.2006, č.j. 23877/ENV/06 
Součástí dokumentace je samostatné posouzení vlivů na 
veřejné zdraví, vypracované osobou způsobilou pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví Ing. Danou 
Potužníkovou (osvědčení odborné způsobilosti 2/2004). 
 

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

autorizace na 5 let pod č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 
2006 

 
Datum předložení posudku: ??. 7. 2009 
 
Veřejné projednání: místo konání:  
 datum konání:  
 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Dne ??. 3. 2009 obdržel příslušný úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 
citovaného zákona zpracovanou RNDr. Milanem Macháčkem. 

• Dne 6. 4. 2009 ze byl proces EIA převeden na odbor výkonu státní správy VI dopisem zn. 
24467/ENV/09. 
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• Dne 16. 4. 2009 byla dokumentace pod čj. 239/550/09-Ko rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 22. 4. 2009 byla dokumentace vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu 
Pardubického kraje (oznámeno dopisem č.j. KrÚ 20460-3/2009/OŽPZ/JI ze dne 21. 4. 
2009). 

• Dne 25. 5. 2009 byl dopisem pod č.j. 239-1/550/09-Ko příslušným úřadem pověřen Ing. 
Josef Tomášek, CSc. zpracováním posudku. 

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

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

• Dne  2009 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. 

• Dne  2009 se konalo veřejné projednání záměru. 
 

Veřejnost ani občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti podle § 23 odst. 9 cit. 
zákona se k záměru nevyjádřily.  

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelné složky 
životního prostředí - hluková zátěž, ovzduší, povrchové a podzemní vody, fauna a flora, 
zemědělský půdní fond - a jsou posouzeny vlivy na obyvatelstvo. Je zcela zřejmé, že 
zpracovatel dokumentace danou problematiku zná a dobře se v ní orientuje. 

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. 

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska. 
 
Závěry veřejného projednání: 
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Vyjádření k dokumentaci 

 vyjádření č.j. datum 

MŽP, odbor péče o krajinu 1826/610/09, 28270/ENV/09 21. 4. 2009 

MŽP, odbor ochrany vod 28271/ENV/09, 928/740/09 28. 4. 2009 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích 

1711/09/HOK-CR/213 29. 4. 2009 

Městský úřad Chrudim, odbor životního 
prostředí 

CR 016522/2009/Ry 22. 4. 2009 

Obvodní báňský úřad v Trutnově 1458/09/09/1/Dv/Lá 12. 5. 2009 

ČIŽP OI Hradec Králové ČIŽP/45/IPP/0907411.001/09
/KDR 

12. 5. 2009 

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního 
prostředí a zemědělství  

KrÚ 20460-5/2009/OŽP/JI 14.5.2009 

Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost ani občanská sdružení se k záměru 
nevyjádřily. 

 

Vyjádření k posudku 

 
 
 
III. HODNOCENÍ ZÁM ĚRU 
 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III a následná těžba cihlářských 
surovin v tomto DP. Záměr navazuje na v současnosti těžený DP Úhřetice I. Nově 
navrhovaný DP Úhřetice III je v CHLÚ Úhřetice I. 

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na: 
−  obyvatelstvo 
− hlukovou situaci 
− ovzduší 
− povrchové a podzemní vody 
− faunu a floru 
− zemědělský půdní fond 
− krajinu 
− kulturní památky 
− horninové prostředí.  

Těmto oblastem byla v dokumentaci věnována dostatečná pozornost. 

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 



 

 52 

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. Zejména je nutné realizovat protihlukový val mezi navrhovaným 
dobývacím prostorem a nejbližší obytnou zástavbou a řešit odvádění důlních vod. 

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

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III a následná těžba cihlářských 
surovin v tomto DP. Záměr navazuje na v současnosti těžený DP Úhřetice I (ten je od cihelny 
před silnicí II/340, nový DP je od cihelny za silnicí II/340). Nově navrhovaný DP Úhřetice III 
je v CHLÚ Úhřetice I.  

Celý navrhovaný dobývací prostor Úhřetice III má rozlohu 16,241961 ha. Vlastní 
těžební záměr je navrhován na horní terase nad mezí na ploše 7,7112 ha. Této plochy se týká 
vyhodnocení v posuzované dokumentaci.  

Těžba v DP Úhřetice III předpokládá zábor pozemků zemědělského půdního fondu 
v celé ploše těžby. Po ukončení těžby bude vytěžený prostor postupně s těžbou rekultivován 
zpět z části na ZPF (30 % vytěžené plochy) a z části na vodní plochu. 

Záměr je založen na pokračování těžební činnosti v rámci stejného ložiska na 
protilehlou stranu silnice II/340, která CHLÚ Úhřetice I. protíná (zůstane zachována včetně 
ochranných pilířů).  

Těžba bude prováděna sezónně dle klimatických podmínek (přístupnosti pro 
mechanizaci a sjízdnosti dopravních cest a ploch pro dopravu). Předpokládány jsou cca 2 až 4 
etapy těžby ročně s denní kapacitou cca 1000 – 1200 m3 přepravené suroviny. 

Technologie těžby i přeprava suroviny bude shodná jako ve stávajícím těžebním 
prostoru. Těžební záměr předpokládá v prvé fázi samostatným řezem dobývání kvartérních 
surovin (spraší a hlín) z celé těžební plochy až po jejich skutečnou bázi a v navazující fázi po 
získání dostatečného předstihu (včetně výklizového řezu) paralelní těžbu tandemovým 
samostatným řezem podložních křídových slínovců a jílovců. Ty však budou s ohledem na 
hydrogeologické podmínky ložiska dobývány pouze v jihozápadní a střední části ložiska 
s těžební bází 220 m n.m. Pro úpravu a skladování surovin budou využity homogenizační a 
skladovací plochy a technologické zázemí (nakládka do podavače a pasová doprava do 
závodu) v DP Úhřetice I., kam bude vytěžená surovina z DP Úhřetice III. převážena. Pro 
výklizy a skrývky budou do doby rekultivace zřízeny dočasné deponie. K omezení 
akustických vlivů dopravy na obec Úhřetice je navržen protihlukový val podél SV hranice DP 
směrem k obci Úhřetice. Tento zemní val bude ozeleněn za účelem snížení potenciálního 
rizika zvýšené prašnosti z tohoto valu. 

Doprava bude vedena po těžební bázi na výjezd z lomu, situovaný v jihozápadní části. 
Z tohoto místa bude vedena doprava k přejezdu komunikace II/340, kde bude zřízen vjezd do 
DP Úhřetice I. S ohledem na požadavky akustických studií a omezení šíření hluku dopravy do 
obce byl přejezd posunut do jižní části lomu. Požadavky přejezdu komunikace II/340 budou 
řešeny samostatným projektem v součinnosti se SÚS Pardubického kraje a DI Chrudim. 

Pro veškerou těžbu, skrývky a dopravu budou používány běžné stavební stroje a 
mechanismy (bagr - max. 3 ks, buldozer - max. 2 ks, nákladní vozidla - max. 6 ks, standardní 
silniční nákladní vozidla typu sklopka nebo dempry). 
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Těžený prostor bude odvodňován čerpáním čerpací stanicí důlních vod přes čerpací 
tůň a potrubím vedeným nejkratší spojnicí do Kočského potoka. Čerpací tůň bude zřízena 
v místě otvírky (jihozápadní části lomu). K zamezení odčerpávání kalů bude tůň zahloubena 
min. 3 – 5 m pod bází lomu a čerpání bude prováděno z povrchu hladiny čerpací stanicí na 
plovoucím pontonu se zajištěním minimální hladiny 3 m. Alternativně mohou být důlní vody 
převáděny potrubím do čerpací tůně DP Úhřetice I. a dále stávajícím systémem vypouštěny 
do řeky Chrudimky - preferovaná varianta. 

Navrhovaná technologie je běžná a osvědčená při těžbě cihlářských surovin.  

Následná rekultivace bude spočívat v tom, že vytěžený prostor bude postupně s těžbou 
rekultivován zpět z části na ZPF a z části na vodní plochu. Výklizové zeminy a orniční a 
podorniční zeminy budou použity při technické rekultivaci. Objem těchto zemin umožní 
provést přibližně na 30 % vytěžené plochy v jižní části lomu úplným zavezením až do úrovně 
původního okolního terénu a terénní deprese s vrchní vrstvou ornice tl. 1,0 m a s následným 
vrácením do orné půdy.  

Severní části lomu (prostor kde nebude prováděna těžba slínovců) bude ponechána se 
sníženým terénem na těžební bázi spraší a překryta cca 1 m mocnou vrstvou ornice. Zbývající 
střední část části lomu (prostor po těžbě slínovců bez vnitřní výsypky) bude ponechána na 
vodní plochu s předpokládanou hladinou podzemní vody na kótě 233 m n.m. Na této ploše se 
v úrovni 238-240 m n.m. při těžbě zřídí lavice „berma“ šířky 10 m po celém obvodu DP. Pod 
touto úrovní se závěrné svahy upraví do sklonu 1:1,25 až na bázi lomu. Nad touto bermou se 
svahy upraví do sklonu 1:2.  

Biologická rekultivace bude zahrnovat zemědělskou rekultivaci pro následné vrácení 
do orné půdy anebo výsadbu dřevin na závěrných svazích nad bermou a zatravnění závěrných 
svahů pod bermou. 

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 
B.I.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 mající za účel 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. 
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána 
v posudku v souladu s § 9 citovaného zákona. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

 
Stanovisko: 
 

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, 
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 dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalit ě 
CHLÚ Úh řetice I 

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

 

Doporučená varianta: 

Na základě závěrů posudku a veřejného projednání se k realizaci doporučuje varianta 
popsaná v dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalit ě 
CHLÚ Úh řetice I“ při splnění následujících podmínek. 

 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
 

I. Fáze přípravy: 

• Dořešit odpis zásob a zrušení DP Úhřetice na západním okraji obce Úhřetice ve smyslu 
projednaného Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO Úhřetice z roku 2008. 

• V rámci vlastní přípravy vymezení DP a přípravy POPD zajistit dostatečný ochranný pilíř 
podél levé (východní) strany silnice II/340 Úhřetice - Topol (poloha západní hranice DP). 

• Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) včetně plánu rekultivace a předložit 
ke schválení příslušnému báňskému úřadu. V tomto POPD zahrnout: 

o Vlastní těžební záměr v navrhovaném DP Úhřetice III řešit jen na horní terase na 
pozemcích p.č. 1036, bez zásahu do dřevinami porostlé meze.  
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o Řešit postup těžby od jižního okraje DP směrem severním podél východní strany 
silnice II/340. 

• Detailní projekt rekultivace postupně zpřesňovat a konzultovat s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

• Zpracovat plán zdolávání závažných provozních nehod (havárií) ve smyslu § 6 odst. 4 
zákona 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen havarijní plán). 

• Veškerou přepravu vytěžené suroviny z DP Úhřetice III řešit přejezdem přes silnici II/340 
na prostory nakládání se stávající vytěženou surovinou v DP Úhřetice I na jižním okraji 
DP. 

• Požádat Krajský úřad Pardubického kraje o povolení změny středního zdroje znečišťování 
ovzduší, doložené odborným posudkem. 

• Zpracovat provozní řád ve smyslu § 11 odst. 2zákona 86/2002 Sb. v platném znění a § 4 
odst. 2 vyhlášky 615/2006 Sb. předložit krajskému úřadu ke schválení. V provozním řádu 
se zaměřit především na opatření ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek. 

• K ochraně obytného prostředí a obyvatelstva: 
o Připravit projektovou dokumentaci ochranného valu o výšce 3 m ve směru 

k nejbližší obytné zástavbě podél severovýchodního okraje těžby za účelem snížení 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby; tento zemní 
val bude za účelem snížení potenciálního rizika zvýšené prašnosti zatravněn 
případně ozeleněn. 

• K ochraně podzemních a povrchových vod: 
o Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových řešit 

s vodoprávním úřadem (Krajský úřad Pardubického kraje). Při řešení odvádění důlní 
vody preferovat odvádění těchto vod stávajícím systémem do Chrudimky.  

o V havarijním plánu nového hliniště pro navrhovanou těžbu nadále garantovat 
zajištění činností, bránících vzniku havárie spojené s únikem ropných látek, dále 
garantovat, aby v případě vzniku havárie došlo k okamžité sanaci a dekontaminaci 
zemin, hornin a vody v úplném rozsahu havárie. 

o Upravit postupy těžby tak, aby v SV části zájmového území těžby v navrhovaném 
DP Úhřetice III nebyla surovina těžena pod úroveň 240 m n.m.  

o Pro sledování vlivu těžby cihlářských surovin v navrhovaném DP Úhřetice III na 
podzemní vody upřesnit a doplnit systém monitorovacích objektů podle 
následujících zásad: 

− Pro monitorování režimu podzemních vod vybavit vrty TUH-2, TUH-3 a studnu 
č. 8 u č. p. 112 měřící technikou pro kontinuální sběr dat o úrovni hladiny 
podzemní vody.  

− Vrtem TUH-2 monitorovat eventuelní zvýraznění drenážního účinku 
doprovázeného šířením hladinových změn v kvartérní a konjugované zvodni 
vlivem těžby v lomu. 

− Vrtem TUH-3 monitorovat režim podzemní vody v blízkosti drenážní báze a 
v blízkosti hydrogeologické okrajové podmínky, která je dána přechodem 
jílovitopísčitých sedimentů do štěrkopískových poloh. 

− Studnou č. 8 u č. p. 112 preventivně monitorovat režim podzemních vod 
v okrajové části obce Úhřetice. K dispozici tak budou údaje o změnách hladin 
podzemní vody v intravilánu obce, do kterých se může promítat i více vlivů, 
nesouvisejících s těžbou v lomu (např. významný odběr vody v domovních 
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studnách pro závlahu pozemků či vliv budování nových vodních zdrojů 
v intravilánu obce).  

− V předstihu vybudovat monitorovací vrty TUH-5 (Q) a TUH-6 (K), kterými 
bude v území mezi vrty HV-1 a THV-1 separátně monitorována kvartérní (Q) a 
křídová (K) zvodeň; po jednoletém až dvouletém sledování úrovní hladin 
podzemních vod v území a režimu povrchových vod bude po jeho vyhodnocení 
stanova minimální hladina kvartérní a křídové zvodně ve smyslu § 37 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a s využitím institutu minimální hladiny podzemní vody 
bude korigován těžební postup v území. Monitorovací vrty řady TUH budou 
osazeny technikou pro kontinuální sběr dat.  

o Rozsah a četnost monitoringu úrovně a kvality podzemních vod projednat 
s vodoprávním orgánem na základě projektu monitoringu těžby v DP Úhřetice III. 

• K ochraně půdy 

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

o V rámci plánu rekultivací zajistit (a následně realizovat), že s využitím výklizových 
materiálů bude část vytěženého prostoru rekultivována zpět na zemědělskou půdu.  

• V rámci nakládání s odpady: 
o V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 

prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých 
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nového těžebního prostoru; tyto budou 
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v provozovně Tuněchody v 
souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich 
odstranění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu s oprávněnými 
osobami. 

• K ochraně přírody a krajiny: 
o V rámci POPD řešit východní závěrný svah prostoru navrženého k exploataci 

suroviny tak, aby v plném rozsahu zůstal zachován pás dřevin na mezi. 

o V rámci organizace prostoru budoucí těžebny a v rámci projektu rekultivací zajistit, 
že v prostoru mezi břehem vznikajícího jezera v enklávě mírného svahu ve dně bude 
řešen vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických 
vod a tím zatraktivněno zájmové území pro obojživelníky. 

o 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 a místně řešeny části ploch 
svahů bez výsadeb dřevin.  

o V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů 
kvetoucích keřů. 

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

o Ponechat stávající silnici včetně doprovodných porostů a zajistit mezi západní 
závěrný svah při hraně ochranného pilíře a silnice výsadbu dřevin již v předstihu 
před těžbou, ponechat a začlenit stávající porosty dřevin na mezi do sadových úprav 
těžebny. 
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o Rekultivaci těžebny důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na 
jednotlivé etapy postupů těžby suroviny s cílem minimalizovat dočasné deponie 
zemin a ornice. 

o V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dynamizace reliéfu stěn 
těžebny s cílem přerušit technicistně působící rovné svahy těžebny; v tomto smyslu 
upravit do plánu rekultivací jako součásti POPD postupy technické rekultivace za 
přispění sanační těžby svahů s tím, že v případě potvrzení vhodného technického 
řešení toto realizovat v závěrečné fázi těžební činnosti. 

o Ve vztahu k aktualizaci plánu rekultivace (řešení nového plánu rekultivace) řešit 
kromě dynamizace svahů těžebny rovněž dynamizaci vznikající břehové linie na dně 
těžebny. 

o 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 podporu přirozené 
sukcese dřevin, dále s podporou makrofyt zejména při mělké břehové linii jezera 
důlních vod. 

o Do plánu využití ložiska zahrnou podmínku vždy po cca 3 až 5 letech zhodnotit 
vývoj biotopů a přítomnost organismů a vybrat optimální typ kompenzačních 
opatření. 

o Před zahájením těžby je nutné na základě zjištění biologického monitoringu požádat 
o udělení výjimky ze zákazu související s ochranou zvláště chráněných druhů 
živočichů. 

• K ochraně památek 
o V rámci projektové přípravy kontaktovat odbornou organizaci oprávněnou 

k provádění archeologického výzkumu a s touto organizací projednat způsoby 
skrývek a způsoby umožnění archeologického výzkumu, včetně etapovitosti skrývek 
a způsobu dokladování archeologických artefaktů při skrývkách, eventuelně i 
těžební činnosti v prostoru kvartérních surovin. 

o Ještě před zahájením přípravných a otvírkových prací na ložisku v DP Úhřetice III 
uzavřít s oprávněnou odbornou organizací smluvní vztah k zajištění výzkumu, 
dokumentace a ochrany archeologického dědictví v dotčeném území. 

 

II. Fáze realizace: 

• V rámci žádosti o kolaudaci stavby (nová komunikace) předložit specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich 
likvidace. 

• Zajistit čistotu veřejných komunikací. 
 

III. Fáze těžby a rekultivace: 

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

• S těžebním odpadem je nutno nakládat ve smyslu zákona 157/2009 Sb. 

• Zajistit požadovanou čistotu TNA při výjezdu z areálu na veřejné komunikace. 

• V případě znečištění veřejných komunikací zajistit technické prostředky a provádět jejich 
čištění. 
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• K ochraně obytného prostředí a obyvatelstva: 

o Co nejdříve realizovat zemní val o výšce 3 m ve směru k nejbližší obytné zástavbě 
podél severovýchodního okraje těžby, tento val zatravnit případně ozelenit. 

o I pro navrhovanou těžební činnost v DP Úhřetice III neměnit stávající rozložení 
obslužné dopravy závodu Tuněchody. 

o Veškerou těžební a skrývkovou činnost v DP Úhřetice III řešit výhradně v denní 
době, mimo dny pracovního volna a pracovního klidu a mimo státem uznané svátky. 

o Provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru dle požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví.  

• K ochraně ovzduší: 
o Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 

opatřeními (s přihlédnutím k vlastnostem těžených surovin) minimalizovat 
sekundární prašnost. 

• K ochraně podzemních a povrchových vod: 
o Budou respektovány pokyny vydané vodoprávním orgánem ohledně odvádění 

důlních vod do vod povrchových. 

o Provádět monitoring vod vodoteče, vrtů, studen a odváděné důlní vody. 

o V případě vzniku havarijní situace okamžitě zastavit čerpání důlní vody z důvodu 
prevence šíření mimo jámu hliniště a zjištěnou kontaminaci likvidovat ve smyslu 
havarijního plánu přímo v těžebně. 

o Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše ve stávajícím závodě 
Tuněchody, neřešit čerpání pohonných hmot a výměnu mazadel v novém DP. 

o Zajistit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny 
během přípravy další těžby a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto 
účelům. 

o Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do 
horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zabránit dalšímu šíření 
kontaminantů do přírodního prostředí, a dále postupovat  dle vypracovaného 
havarijního plánu. 

o 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. 

o Pro sledování hydrologického režimu Kočského potoka provádět sezónní záměry 
průtoků na Kočském potoce, a to v profilech ř.km 2,51, 0,69 a 0,1. 

o Pro sledování kvality podzemních vod na vrtu TUH-3, studni č. 8 a případně na 
odtoku důlních vod z dobývacího prostoru Úhřetice III (pokud bude realizován) 
provádět sezónní odběry vzorků podzemní vody v rozsahu dle požadavku 
vodoprávního orgánu.  

• K ochraně půdy: 
o Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních 

etapách ročního předstihu skrývek před těžbou do 2 ha. 

o Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání 
s příslušnými orgány ochrany ZPF, ale mimo prostory VKP, prvků ÚSES apod. 
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• K ochraně přírody a krajiny: 

o 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. 

• K ochraně památek: 
o V případě archeologického nálezu nad rámec smluvně dohodnutých zásad a postupů 

(zejména při skrývkách) operativně kontaktovat smluvně zajištěné pracoviště 
oprávněné k provádění záchranného archeologického průzkumu, projednat a zajistit 
konkrétní způsob dokumentace a záchrany takových archeologických nálezů.  

 
Uvedenými podmínky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z platných legislativních 

předpisů. 
 

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 platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4 
odst. 1 písm. e) 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 a IPPC 
 
 
 
 
 

Obdrží:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 
dokumentace, zpracovatel posudku 
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Datum zpracování posudku: 30. 7. 2009 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 
zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 
Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 
let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
Pražská 900 
252 10 Mníšek pod Brdy 
IČ: 46349316 
DIČ: CZ46349316 
tel.:  318 591 770-71 
 603 525 045 
fax:  318 591 772 
e-mail: som@sommnisek.cz 

 
 
 

Spolupracovala: 
Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s 
prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006) 

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 
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PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Vyjádření dotčených územních správních úřadů k dokumentaci 

Příloha č. 2 Pověření MŽP ke zpracování posudku 

Příloha č. 3 Podklady využité pro zpracování posudku 

 

 



PŘÍLOHA 1 

 
 

Vyjádření dotčených územních správních úřadů k dokumentaci 
 

 

 

Na následujících stránkách jsou uvedena tato vyjádření dotčených územních správních úřadů 
k dokumentaci: 
 vyjádření č.j. datum 
MŽP, odbor péče o krajinu 1826/610/09, 28270/ENV/09 21. 4. 2009 
MŽP, odbor ochrany vod 28271/ENV/09, 928/740/09 28. 4. 2009 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích 

1711/09/HOK-CR/213 29. 4. 2009 

Městský úřad Chrudim, odbor životního 
prostředí 

CR 016522/2009/Ry 22. 4. 2009 

Obvodní báňský úřad v Trutnově 1458/09/09/1/Dv/Lá 12. 5. 2009 
ČIŽP OI Hradec Králové ČIŽP/45/IPP/0907411.001/09

/KDR 
12. 5. 2009 

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního 
prostředí a zemědělství  

KrÚ 20460-5/2009/OŽP/JI 14.5.2009 

 
 



 

 

PŘÍLOHA 2 

 
 

Pověření MŽP ke zpracování posudku 
 



 

 

PŘÍLOHA 3 

 
 

Podklady využité pro zpracování posudku 



 

 

Podklady využité pro zpracování posudku: 

 

− Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6 odstavce 5 a přílohy č. 
4 zákona č. 100/2001 Sb. „Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě 
CHLÚ Úhřetice I“, RNDr. Milan Macháček, březen 2009 

− Vyjádření k dokumentaci 

− Fyzická prohlídka lokality záměru 

− Informace: 
• oznamovatel - Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
• zpracovatel dokumentace - RNDr. Milan Macháček 

− Databáze Střediska odpadů Mníšek s.r.o. 

− Platná legislativa 

− Obecně dostupné informace 

 


