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

 
 

V Praze dne 27. 3. 2012 
Č. j.: 24931/ENV/12 

 

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 (dále jen „zákon“) 
 

I. Identifikační údaje 

Název záměru:   Dobývací prostor Horní Olešnice 2 

Kapacita a rozsah záměru:  Záměrem je nový dobývací prostor a zahájení těžby 
drahého kamene - pyropu na výhradním ložisku 
č. 3263400 Horní Olešnice 2. Dobývací prostor 
je navržen na ploše 2,0087 ha. Předpokládaný roční 
objem těžby je 500 kg granátu frakce nad 2,7 mm, což 
představuje vytěžení cca 1 000 kg granátů ročně 
(vypočtený obsah granátů v 1 m3 horniny je 302 gramů 
pyropových zrn nad 2 mm, předpokládaná výrubnost 
je 90 %), předpokládaná výtěžnost taktéž 90 %. 
Při uvažovaném průměrném obsahu granátů 300 g/m3 
bude nutné ročně vytěžit cca 3 400 m3 granátonosné 
horniny. Při průměrné 2 m mocnosti granátonosné 
horniny na ložisku bude nutné pro roční těžbu vyčlenit 
plochu o výměře cca 1 700 m2. Těžba bude postupovat 
od severovýchodu k jihozápadu. Dobývací prostor 
je rozdělen na 1. těžební pole o rozloze 15 243 m2, 
2. těžební pole o rozloze 690 m2 a 3. těžební pole 
o rozloze 1 452 m2. Těžba bude probíhat převážně 
z vody, pouze ve 3. těžebním poli bude ložisko, které 
je uložené nad úrovní hladiny podzemní vody, těženo 
suchou těžbou. Pyroponosná surovina bude upravována 
klasickým způsobem používaným při separaci 
granátových zrn. Natěžený štěrkopísek bude přesítován 
na bubnovém sítě a zde bude oddělena pyroponosná 
frakce 0-8 mm. Nadsítný podíl bude deponován 
na dočasné deponii v blízkosti linky. Ze síta bude 
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vytříděná frakce dopravována dopravníkem na gravitační 
třídič, kde budou odděleny těžké minerály 
vč. pyropových zrn). Doprava do násypné úpravárenské 
linky bude zajišťována čelním nakladačem nebo 
nákladním automobilem. Oddělený materiál z násypky, 
větší jak 300 mm bude uložen na zemní skládku. 
Z násypky půjde surovina dopravním pasem do bubnové 
pračky, z které bude rozmělněný materiál sveden 
na intenzivně oplachovaný třídič. Vytříděná frakce větší 
jak 10 mm bude dopravním pasem uložena na zemní 
skládku. Podsítný materiál z třídiče půjde 
do gravitačního třídiče, kde dojde k oddělení těžkých 
minerálů vč. pyropových zrn a zbývající zemina bude 
dopravním pasem uložena na zemní skládku. Z těžké 
frakce budou ručně vybírána pyropová zrna. Zbývající 
zemina uložená na zemních skládkách bude vrácena zpět 
do vytěženého prostoru. 

Umístění záměru:  kraj:   Královéhradecký 
obec:   Horní Olešnice 
k.ú.:  Horní Olešnice 

 

Obchodní firma oznamovatele: RNDr. Jan Štýbr 

IČ oznamovatele:   10350721 

Sídlo oznamovatele:   K Plzenci 15 
326 00 Plzeň 

II. Průběh posuzování 
Zpracovatel dokumentace: RNDr. Petr Peták, CSc. 

osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 17159/4675/OEP/92 prodlouženo 
rozhodnutím č. j. 14304/ENV/11 

Datum předložení dokumentace: 28. 8. 2009 

Zpracovatel doplňku dokumentace: RNDr. Petr Peták, CSc. 

Datum předložení doplňku dokumentace: 5. 1. 2010 

Zpracovatel doplňku č. 2 dokumentace: Ing. Hana Pešková 

osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 43811/ENV/06 s prodlouženo 
rozhodnutím č. j. 32997/ENV/10 

Datum předložení doplňku č. 2 dokumentace: 2. 8. 2010 
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Zpracovatel přepracované dokumentace:  Ing. Hana Pešková 

 RNDr. Petr Peták, CSc. 

Datum předložení přepracované dokumentace: 5. 9. 2011 

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc. 
osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 69/14/OPV/93 prodlouženo 
rozhodnutím č.j.: 5834/ENV/11  

Datum předložení posudku: 9. 1. 2012 

Veřejné projednání: místo konání: Obecního úřadu Horní 
Olešnice 

 datum konání: 21. 2. 2012, 14.00 hod 

Celkové hodnocení procesu posuzování: 

• Dne 28. 8. 2009 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) dokumentaci 
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovanou oprávněnou 
osobou RNDr. Petrem Petákem, CSc. 

• Dne 11. 9. 2009 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

• Dne 19. 10. 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění. 

• Dne 5. 1. 2010 byla doplněná dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

• Dne 9. 2. 2010 byla dokumentace vrácena k doplnění. 

• Dne 2. 8. 2010 byla 2. doplněná dokumentace rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

• Dne 13. 10. 2010 byla dokumentace opět vrácena k přepracování. 

• Dne 1. 11. 2010 byl pověřen zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí 
(dále jen „posudek“) Ing. Josef Tomášek, CSc. 

• Dne 6. 9. 2011 byla přepracovaná dokumentace rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

• Dne 9. 1. 2012 byl na MŽP OVSS VI předložen posudek. 

Závěry zpracovatele posudku: 
Záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný za předpokladu 
respektování opatření uvedených v podmínkách stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“). Se záměrem nejsou spojeny 
přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

• Dne 13. 1. 2012 byl rozeslán posudek dotčeným územním samosprávným celkům, 
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a veřejnosti k vyjádření. 

• Dne 21. 2. 2012 se uskutečnilo veřejné projednání záměru.  

Závěry veřejného projednání: 
Výsledek veřejného projednání je podrobně specifikován v zápisu z veřejného projednání 
ze dne 29. 2. 2012 konaného v obci Horní Olešnice. 
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Královéhradecký kraj 
Obec Horní Olešnice 
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického (dříve Obvodní 
báňský úřad v Trutnově) 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie (dříve odbor ochrany horninového 
a půdního prostředí) 
Povodí Labe, státní podnik 
Lesy České republiky, s.p. 
Občanské sdružení Pod Rovněmi 
Ing. Ivo Fišera 
 

III. Hodnocení záměru 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti 

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

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za významné zejména vlivy 
na podzemní vody a zájmy ochrany přírody a krajiny a veřejného zdraví. 

S ohledem na údaje obsažené v doplněné dokumentaci, obdržených vyjádřeních a při 
respektování podmínek uvedených ve stanovisku EIA příslušného úřadu, lze konstatovat, 
že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný za předpokladu 
respektování opatření uvedených v podmínkách stanoviska EIA. Se záměrem nejsou spojeny 
přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde  

o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající 
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná 
správní řízení k povolení předmětného záměru. 

Jedná se o těžbu malého rozsahu, s úpravou suroviny na místě a následným zaplnění 
vytěžených prostor původními substráty. Úprava suroviny probíhá na místě v navrženém 
dobývacím prostoru ověřenými postupy při zpracování granátonosné suroviny.  
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Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení 
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou 
při respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající 
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek, 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 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí.  

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat 
zejména opatření související problematikou hydrogeologie, ochrany přírody a krajiny 
a veřejného zdraví. 

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

Záměr byl předložen jako invariantní. 

Vypořádání vyjádření k přepracované dokumentaci 

K přepracované dokumentaci obdržel příslušný úřad celkem 9 vyjádření od dotčených 
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti.  

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v příslušné části posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly 
zpracovatelem posudku ve formě podmínek navrženy do stanoviska EIA příslušného úřadu. 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

K posudku obdržel příslušný úřad celkem 11 vyjádření od dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti. 

Královéhradecký kraj  
č.j. 1406/KH/2012 ze dne 27. 1. 2012 
Konstatuje, že záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje, Integrovaném krajském programu snižování emisí a Krajském 
programu k zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje, Koncepcí ochrany přírody a krajiny 
Královéhradeckého kraje, Regionální surovinovou politikou Královéhradeckého kraje 
a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Nemá připomínky.  

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Obec Horní Olešnice  
č.j. 017/2012/P/Li ze dne 15. 2. 2012 
Nesouhlas s posudkem z důvodu nedostatečného vypořádání již dříve podaných připomínek 
Obce Horní Olešnice. Nesouhlas s těžbou. 
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Vypořádání zpracovatele posudku: 
Jedná se o zcela legitimní názor obce. Na druhou stranu je však nutno konstatovat, že není 
uvedeno, které připomínky nebyly dostatečně v posudku vypořádány. Zpracovatel posudku 
se domnívá, že byly vypořádány všechny připomínky, včetně případného zahrnutí 
do podmínek stanoviska. Nesouhlas s těžbou není zdůvodněn.  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
č.j. 919/ZP/2012 - Hy ze dne 3. 2. 2012 
Z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší a ochrany vod nemá připomínky. Z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) upozorňuje na nutný souhlas 
s dočasným odnětím na předpokládanou dobu těžby. Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
konstatuje, že realizací záměru dojde k dotčení přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a z tohoto důvodu je nutné požádat o povolení výjimky dle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále předpokládá 
zpracování biologického hodnocení se smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bude podkladem pro rozhodování o povolení 
výjimky. Požaduje dopracovat, před podáním žádosti o povolení výjimky, konkrétní 
kompenzační opatření, která by měla nahradit ztrátu biotopu dotčených druhů při provádění 
těžby a následné rekultivace.  

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu ochrany vod, ochrany ovzduší a nakládání s odpady bez komentáře. 
Z hlediska ochrany ZPF se jedná o formální připomínku, která vyplývá z platných 
legislativních předpisů a je zahrnuta v podmínkách stanoviska EIA. Připomínka ochrany 
přírody a krajiny je zahrnuta do podmínek stanoviska. 

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí  
č.j. 2012/405/ŽP/REK ze dne 30. 1. 2012 
Vodoprávní úřad nemá k posudku připomínky. Proti dobývacímu prostoru nemají námitky, 
budou-li učiněna taková opatření aby nebyly ohroženy povrchové ani podzemní vody. 
Ochrana ovzduší – není dotčeným, orgánem státní správy. Z hlediska odpadového 
hospodářství, ochrany ZPF a ochrany přírody bez připomínek. Upozorňuje na nutnost podání 
žádosti na orgán státní správy lesů o souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. Legislativní předpisy musí být dodrženy.  

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
č.j. ČIŽP/45/IPP/0916296.005/12/KDR ze dne 13. 1. 2012 
Oddělení integrace a oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky. Oddělení ochrany vod 
nemá připomínky za předpokladu dodržení podmínek, které jsou navrženy ve stanovisku EIA. 
Dále upozorňuje, že tyto podmínky musí být respektovány v následujících stupních 
projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky v návazných správních řízeních. Oddělení 
odpadového hospodářství nemá při plnění, respektování a dodržování platných legislativních 
předpisů a za předpokladu dodržení všech údajů v posudku, připomínky. Oddělení ochrany 
přírody konstatuje, že byl odstraněn nedostatek uvedený ve vyjádření k dokumentaci. 
Oddělení ochrany lesa považuje snížení hranice ochranného pásma lesa za nestandardní, 
respektuje však návrh správce lesa. S ohledem na zásah do ochranného pásma lesů požaduje, 
aby byly dodrženy stanového podmínky od orgánu státní správy lesů (Městský úřad Trutnov) 
Závěrem se závěry posudku souhlasí. 
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Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. Legislativní předpisy musí být dodrženy. 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  
č.j. S-KHSHK 21171/2011/6/HOK.HK/Hr ze dne 23. 1. 2012 
Není námitek. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
č.j. SBS 01691/2012/09/1/La/lá ze dne 25. 1. 2012 
Sděluje, že vlastní technologie exploatace ložiska včetně úpravy vytěžené granátonosné 
suroviny je mu známá a technologicky zvládnutá, vytříděná surovina je zpětně ukládána 
a nedochází k jejímu přesunu či převozu na jinou lokalitu, bezprostředně za těžením cyklem 
probíhají sanační a rekultivační práce, včetně rekultivace biologické. Nejsou připomínky 
ani požadavky. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

MŽP – odbor ochrany vod  
č.j. 190/740/12 ze dne 31. 1. 2012 
Nemá zásadní připomínky. Uvádí však, že jakost vod z těžebního tělesa by měla být 
sledována alespoň 2 x ročně a dále považuje za samozřejmost zaměření stavu hladiny vody 
v nejbližších jímacích objektech před započetím těžby a dále provádění kontrolních měření 
v průběhu těžby minimálně 2 x ročně. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Požadavek na monitoring je zahrnut do podmínek stanoviska. 

MŽP – odbor ochrany ovzduší  
č.j. 207/780/12 ze dne 8. 2. 2012 
Vznesený požadavek k 3. doplňku dokumentace byl zahrnut do podmínek stanoviska EIA, 
souhlasí tedy se stanoviskem EIA a považuje záměr za akceptovatelný.  

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Občanské sdružení Pod Rovněmi  
ze dne 12. 2. 2012 
Domnívají se, že nebyly vypořádány všechny připomínky, nebo nebyly řešeny. Studie nebyly 
aktualizovány v souladu s požadavky. Návštěva lokality pracovníky z týmu zpracovatele 
posudku v nevhodnou dobu. Zpracovatel posudku nerespektuje urbanistickou studii obce 
Horní Olešnice, kde je lokalita navrhována jako rekreační a odpočinkové místo. Vyslovují 
údiv nad tím, že zpracovatel posudku i orgány státní správy hledají řešení jak vyhovět 
zájmům skupině podnikatelů i přesto, že těžba výrazně negativně ovlivní životní prostředí. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Veškeré připomínky byly v posudku vypořádány. Pochopitelně názor, že stanovení dobývacího 
prostoru a následná těžba by neměla být prováděna nelze akceptovat, pokud vlivy na životní 
prostředí a zdraví obyvatel jsou přijatelné v souladu s platnými právními předpisy. Některé 
připomínky Občanského sdružení byly rovněž zahrnuty do návrhu stanoviska. Pracovníci 
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zpracovatele posudku navštívili lokalitu v termínu, kdy byl tento za zpracovatele určen. I přes 
tento termín je možno konstatovat, že předmětné lokalitě není věnována v současnosti 
patřičná péče. Urbanistická studie obce Horní Olešnice není platná územně plánovací 
dokumentace. Územně plánovací dokumentace musí respektovat limity území včetně 
předmětného chráněného ložiskového území. Není pravda, že zpracovatel posudku hledá 
řešení jak vyhovět skupině podnikatelů. K posouzení byl předložen záměr a úkolem procesu 
dle zákona č. 100/2001 Sb. je posoudit, zda je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. Toto bylo také provedeno. 

Lze chápat, že Občanské sdružení má negativní postoj k jakékoliv těžební činnosti 
v předmětném území. Na druhou stranu je však nutno brát v úvahu, že se jedná o těžbu 
malého rozsahu (současně bude v těžbě a v rekultivaci cca 0,4 ha), s postupnou těžbou 
a okamžitou následnou rekultivací. Vlivy na životní prostředí záměru byly posouzeny 
a ve stanovisku je specifikována řada opatření k dalšímu zmírnění vlivů záměru na životní 
prostředí. 

Ing. Ivo Fišera 
ze dne 21. 2. 2012 
Připomínky ze strany sdružení a obce nejsou v posudku respektovány a místy 
i bagatelizovány. Obyvatelé za podpory Občanského sdružení Pod Rovněmi se již skoro deset 
let brání záměru těžby. Věří, že veškeré připomínky budou řádně projednány. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 
Připomínky ze strany sdružení i obce byly v posudku respektovány. Nelze však akceptovat 
připomínky, které nemají racionální základ. Lze chápat, že řada občanů si stanovení 
dobývacího prostoru a následnou těžbě nepřeje a to bez ohledu na minimální rozsah těžby 
a navržené technologické postupy včetně rekultivace. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, 
že posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. je procesem, který se věnuje výhradně 
akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí. Nejedná se tedy v žádném 
případě o povolování dobývacího prostoru nebo o povolení k těžbě. 

Stanovisko: 

Na základě dopracované dokumentace, posudku, veřejného projednání, 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), 
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  
 

 

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

k záměru 

„Dobývací prostor Horní Olešnice 2“ 
 

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

I. Opatření pro fázi přípravy:  

Těžba a rekultivace 

1. Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) a předložit jej 
Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ke 
schválení jako součást žádosti o povolení hornické činnosti. Součástí POPD bude 
zpřesnění závěrečného období těžby a podrobné postupy při rekultivaci včetně následné 
péče. 

2. Vyloučit těžbu v 2. těžebním poli. 

Ochrana půdy 

3. Požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o souhlas k dočasnému vynětí ze ZPF.  

Ochrana přírody a krajiny 

4. V další fázi přípravy záměru ověřit, zda mihule potoční, čolek horský, konopka obecná, 
rehek zahradní, slepýš křehký, ropucha obecná (příp. další) se skutečně na lokalitě 
záměru reálně vyskytují nebo mohou vyskytovat. 

5. Zpracovat biologické hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro žádost 
o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin 
a živočichů. 

6. Požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o výjimku ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).  

7. Dále v žádosti o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin 
a živočichů navrhnout kompenzačních opatření za dočasnou ztrátu nebo omezení 
biotopu při těžbě a rekultivaci. 

8. Při zjištění migrační trasy skokana hnědého přes pozemky záměru v sezóně před 
zahájením těžby, je nutné usměrnit migrační trasu tak, aby nedocházelo k usmrcování 
jedinců a tito se dostali k trdlištím u zemědělského areálu. Usměrnění trasy lze provést 
instalací dočasných naváděcích bariér provedených dle doporučující metodiky Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP) na ochranu obojživelníků nebo odbornou firmou 
zaměřenou na ochranu obojživelníků. Tyto bariéry musí zůstat funkční po celou sezónu, 
tzn. od počátku března do konce října. 

9. Požádat Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí o souhlas se zásahem 
do ochranného pásma lesa. 

10. Od vyhlášení dobývacího prostoru (tj. v první vegetační sezóně po vyhlášení 
dobývacího prostoru) až po ukončení rekultivace (tj. navrácení pozemků do ZPF) 
oznamovatel finančně zajistí odborný management lokality tužebníkových lad 
s výskytem upolínu nejvyššího tj. zajistí ruční kosení celé této lokality 1 x 5 let 
s vyhrabáním a odvozem veškeré pokosené biomasy mimo lokalitu. 

11. Kosení tužebníkových lad provádět v pozdním létě, tj. v srpnu. 

12. Pro oživení populace upolínu nejvyššího vynechat kosení fertilních, plodonosných, 
jedinců tohoto druhu k lepšímu vysemenění. 
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13. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace (POPD) zajistit, že v sezóně před 
zahájením těžby byly provedeny zoologické průzkumy zaměřené na obojživelníky 
(včetně migračních tras) a plazy. Na základě následného posudku či konzultace 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (či biologického hodnocení) navrhnout 
opatření k zabránění zásahu do příslušných biotopů či k minimalizaci vlivů těžby 
na biotopy těchto druhů. Opatření promítnout do postupu těžebních prací. V případě 
vytvoření náhradních lokalit jejich výběr a podmínky zřízení také konzultovat 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

14. Sezónu před zahájením vlastní těžby je nutné provést v období hnízdění ledňáčka 
říčního kontrolu úseku z důvodu zjištění hnízdní nory v aktuálním období. V případě 
zjištění hnízdní nory ledňáčka říčního, je nutné instalovat dvě náhradní hnízdní nory 
(umělé nory) ve vhodné lokalitě mimo záměr. V případě vytvoření náhradních lokalit 
bude jejich výběr a podmínky zřízení také konzultovány s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR. Realizace těžby potom nesmí probíhat v hnízdním období ledňáčka 
říčního. 

15. Pokud bude odstup od vyhlášení DP a zahájením řízení o povolení hornické činnosti 
delší jak 5 let, provést před vydáním povolení hornické činnosti a POPD (minimálně rok 
před zahájením vlastní těžby) biologické hodnocení celé lokality (se zoologickými 
a botanickými průzkumy) a navržená opatření, která budou vycházet ze skutečného 
stavu v době zahájení těžby, zapracovat do podmínek POPD. 

16. Před schválením POPD požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas se zásahem 
do významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

17. Zpracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle 
§ 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) s náležitostmi dle § 5 Vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
a předložit jej příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení. 

Nakládání s odpady 

18. Požádat příslušný správní úřad o povolení nakládání s nebezpečnými odpady. 

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

20. Vytvořit podmínky pro odpovídající nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle zákona č. 157/2009 Sb., 
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 
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Ochrana kulturních památek 

21. S dostatečným předstihem nahlásit plánované terénní práce Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR v Praze a příslušné regionální archeologické instituci.  

Ostatní 

22. Zpracovat dopravní řád podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem 
na povrchu. 

II. Opatření pro fázi realizace: 

Vlastní těžba a úprava 

23. Dodržovat podmínky schváleného POPD. 

24. Při provádění těžby v blízkosti hranic dobývacího prostoru, případně ochranného pilíře 
potoka, lesa nebo komunikace tyto hranice řádně vyznačit v terénu, aby nedošlo při 
těžbě k jejich překročení. 

25. Neprovádět zásahy do západního okraje 1. těžebního pole dobývacího prostoru 
do vzdálenosti 20-30 m od okraje břehových porostů Ždírnického potoka u lokality 
s upolíny (cca 300-400 m2). Na ostatním území ukončit těžbu 3 m od horního okraje 
břehu potoka a 7 m od lesního porostu. 

26. Deponie skrývek neumisťovat do blízkosti břehů potoka a lesních porostů.  

27. Zkrátit dobu těžby v blízkosti lokality upolínu nejvyššího na 1 rok. 

28. Zajistit zákaz vjíždění vozidel provozovny na lesní pozemky s výjimkou mimořádných 
situací.  

Ochrana flory a fauny 

29. Těžbu realizovat po vydání potřebných souhlasů z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

30. Po celou dobu provádění hornické činnosti (tj. od přípravy k dobývání až po ukončení 
rekultivace) zajistit ekologický dozor nad těžbou osobou, která bude schválena 
příslušným orgánem ochrany přírody a která bude autorizována pro provádění 
biologického hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo odborným pracovníkem Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, z ekologického dozoru vypracovávat kvartálně zprávy (v období těžební 
sezóny), které budou zasílány příslušným orgánům ochrany přírody (Městskému úřadu 
Trutnov a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje) k vyhodnocení stavu lokality 
a vlivu těžby na přírodní složky. 

31. Zajistit ochranu biotopu dle podmínek pro přípravu záměru. 

32. Pokud prováděný hydromonitoring prokáže možné negativní ovlivnění lokality úpolínů, 
nejpozději 1 rok před přiblížením těžby do blízkosti sondy P-2 vytvořit hydraulickou 
bariéru k zamezení zvýšeného odvodňování z prostoru louky upolínů do těžební jámy 
vyhloubením rýhy na bázi ložiska o šířce cca 0,5 - 1 m. Rýhu zasypat jemnozrnným 
(méně propustným) materiálem ze skrývek nebo z výplavu předchozích fází těžby. 
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33. V místech kontaktu s břehovým porostem mechanické práce ukončit minimálně 2,5 m 
od paty kmene dřeviny. Postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

34. V rámci ekologického dozoru nad těžbou provádět každoročně také odborný 
fytocenologický monitoring plochy vlhkých tužebníkových lad s výskytem upolínu 
nejvyššího.  

35. Realizovat opatření doporučená ekologickým dozorem s vědomím příslušného orgánu 
ochrany přírody k omezení možných vlivů na přírodní složky životního prostředí.  

36. Při těžebních pracích a jejich přípravě nepoškozovat sousední lesní porosty. 

Ochrana veřejného zdraví 

37. V termínu do 1 měsíce po zprovoznění prvé etapy záměru ověřit splnění hygienických 
limitů hluku ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy v chráněném venkovním prostoru 
staveb nejbližší obytné zástavby v denní době kontrolním měřením hluku akreditovanou 
nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. Další měření provádět podle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví. 

38. Těžbu provozovat pouze v denní době. 

39. Během těžby dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů tak, aby nebyla 
lokalita nadbytečně zatížena produkovaným hlukem.  

40. Při výběru těžebních strojů používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. 

41. Mobilní úpravárenskou linku umístit na zpevněné ploše (např. na panelech) a zajistit 
dostupnými prostředky snížení hluku. Mobilní úpravárenskou linku situovat maximálně 
do místa vyznačeného ve výkresu záměru uvedeném v příloze č. 2 hlukové studie 
v dokumentaci. 

Ochrana ovzduší 

42. Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 
opatřeními (skrápění – zejména prostory provozního zázemí s pohybem dopravních 
prostředků dopravců a přepravců, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat 
sekundární prašnost. 

43. Udržovat těžební mechanismy a vlastní dopravní mechanismy v dobrém technickém 
stavu a tím minimalizovat zvyšování znečištění ovzduší výfukovými plyny. 
Upřednostnit používání těžebních mechanismů a dopravních prostředků splňujících 
emisní úroveň EURO 4 a více.  

44. Pravidelně provádět technickou kontrolu užívaných těžebních a úpravárenských strojů, 
pravidelně provádět jejich seřízení, vypínat stroje při pracovních přestávkách a snižovat 
počtu přejezdů jejich optimálním vytížením. 

Ochrana půdy 

45. Důsledně provádět odděleně skrývku kulturních a zúrodnění schopných zemin postupně 
na celé ploše dobývacího prostoru podle podmínek souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. 

46. Skrývku kulturních vrstev půdy odděleně deponovat na pozemcích dobývacího prostoru 
a ochránit před znehodnocením a zcizením. 

47. Části pozemků kde, nebude zatím prováděna skrývka, zajistit proti znehodnocování 
humózní vrstvy - zamezit zde přejezdu těžké mechanizace, parkování automobilů apod.  
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48. Na zbývajících částech dobývacího prostoru, kde nebude aktuálně probíhat těžba, sekat 
pravidelně luční porost s odvezením travní hmoty mimo lokalitu. 

49. Umožnit vjezd na okolní zemědělské pozemky k jejich náležitému obhospodařování. 

50. Manipulace s ropnými látkami neprovádět na plochách, kde nebyla provedena skrývka 
kulturních vrstev půdy. 

51. Zamezit parkování a zbytečnému pojíždění automobilů na pozemcích, kde nebyla 
provedena skrývka ornice. 

52. V případě poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa uvést tyto pozemky 
do původního stavu. 

53. Upozornit s dostatečným předstihem příslušného pracovníka Lesů ČR s.p. emailem na 
zahájení těžby v dobývacím prostoru. 

54. V případě změn parametrů přístupové komunikace ve vlastnictví Lesů ČR s.p., tento 
fakt smluvně ošetřit. 

Ochrana vod a prevence závažných havárií 

55. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v areálu dobývacího prostoru, udržovat 
v dokonalém technickém stavu; kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek – kontrolu provádět pravidelně, vždy před zahájením pracovní směny; 
v mimo pracovní dobu mechanismy odstavit na zpevněné ploše, která bude vybavena 
odlučovačem ropných látek. 

56. Stavební mechanismy vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek. 

57. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu 
neprodleně odstranit a uložit na lokalitě určené k těmto účelům, trvale mít k dispozici 
dostatečné množství sanačních prostředků. 

58. Minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před 
výjezdem z areálu DP, případně zajistit čištění veřejných komunikací 

59. Podle potřeby provádět čištění nákladních automobilů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci a popřípadě i čištění komunikace. 

60. V případě havarijních stavů se řídit zpracovaným “Plánem opatření pro případ havárie 
a zhoršení jakosti vod“ zahrnující celý dobývací prostor.  

61. S četností min. 2 x ročně kontrolovat jakost vod odběrem vzorků vody z těžebního 
jezera a provedením analýzy vzorků na pH a obsah ropných látek. Výsledky 
monitoringu odevzdávat příslušnému orgánu ochrany vod.  

62. Používat v co největší možné míře místo ropných látek ekvivalentní, lépe biologicky 
odbouratelné náhrady. 

63. U všech mechanismů s naftovým pohonem a mechanismů s oleji pravidelně provádět 
údržbu tak, aby nedocházelo k únikům ropných látek do prostoru těžebny. Při veškeré 
manipulaci s ropnými látkami dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. 

64. Při tankování pohonných hmot zabezpečit použití technických prostředků k zabránění 
úkapů. 

65. Pro dlouhodobé parkování vozidel a těžebních mechanismů používat vodohospodářsky 
zabezpečené, zpevněné plochy nebo zabezpečit jednotlivé stroje technickými prostředky 
proti úkapům např. plechovými vanami. 
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66. Pro minimalizaci splachů v prostoru těžby deponie zemin omezit na co nejmenší objem, 
tzn. netříděný materiál co nejdříve zakládat zpět do vytěženého prostoru a vytěžené 
plochy průběžně rekultivovat a zatravňovat. 

67. V průběhu prvních 2 let těžby vybudovat 3 mělké pozorovací objekty (sondy P-1, P-2 
a P-3) o hloubce 2-3 m ke sledování změn režimu podzemních vod. Objekty umístit 
v prostorech orientačně vyznačených v příloze č. 3 Hydrogeologického posouzení 
(Hydrogeologická společnost s.r.o., únor 2009) s tím, že je zapotřebí upravit umístění 
sondy P-3, která nesmí být umístěna přímo v lokalitě výskytu upolínů. 

68. Z vybudovaných sond odebírat z vrtného jádra vzorky na stanovení zrnitosti a výpočet 
propustnosti štěrkopísků. Měřit ve kvartálních intervalech úroveň hladiny podzemní 
vody. Vyhodnocení výsledků měření provést kvalifikovaným hydrogeologem 
a v případě negativních vlivů těžby na režim podzemních popř. povrchových vod učinit 
potřebná opatření k nápravě (na základě doporučení hydrogeologa). 

69. Pro zjištění vlivu těžby na nejbližší jímací objekty provést před započetím těžby 
zaměření stavu hladin v těchto objektech a v průběhu těžby provést minimálně 2 x ročně 
kontrolní přeměření. 

Nakládání s odpady 

70. Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti. 

Ochrana kulturních památek 

71. V případě archeologického či paleontologického nálezu přerušit práce a informovat 
příslušný orgán státní správy. 

72. Při zemních pracích zajistit dodržování povinností a případně provést záchranný 
archeologický průzkum podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Informovat v dostatečném předstihu příslušný orgán státní správy 
o provádění jednotlivých etap skrývkových prací.  

Ostatní 

73. Dodržování maximálních sklonů deponií podle schváleného POPD. 

74. Provádět pravidelné proškolování pracovníků ve všech bezpečnostních předpisech.   

Rekultivace 

75. Dodržovat podmínky schváleného POPD. 

76. Při rekultivaci ukládat jednotlivé vrstvy půdy a podloží ve stejném sledu jako 
v původním horizontu (tj. nejdříve přetříděné granátonosné horniny, nadloží, skrývkový 
materiál a kulturní vrstvy půdy). Provádět odpovídající hutnění. 

77. Rekultivaci provádět podle schváleného plánu rekultivace, který bude respektovat 
ochranu ZPF a bude opatřen souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF. 

78. Technickou rekultivaci provádět dle schváleného plánu rekultivace průběžně, vždy 
po ukončení těžby na těžebním pruhu.  

79. Po ukončení těžby provádět technickou rekultivaci tak, aby se odtokové poměry území 
co nejvíce přiblížily původnímu stavu.   
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80. Pro potlačení růstu plevelů při rekultivaci používat povolené přípravky k ochraně 
rostlin, které nebudou klasifikovány jako nebezpečné životnímu prostředí a budou 
vhodné pro vlhké prostředí. 

81. Pro konečné osetí technicky a biologicky zrekultivované plochy použít speciální luční 
směs pro vlhké, nivní louky. 

III.  Opatření pro fázi ukončení provozu: 

82. Odstranit zařízení včetně příp. inženýrských sítí a odstranit případnou kontaminaci.  

83. Zajistit rekultivaci podle schváleného plánu rekultivace včetně následné péče. 

 
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů.  

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být 
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 
 a integrované prevence 

 (otisk kulatého razítka se státním znakem č. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, 
zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku 


