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Č.j. 9-1/550/12-Ko
22/ENV/12

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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
Identifikační údaje:
Název:

„Těžba cihlářských surovin – dotěžení ložiska Vysoké Mýto“

Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha plánované těžby:
dotěžení v rámci stávajícího DP
cca 1,40 ha
(jedná se o části p.p.č. 3990/18; 3990/19 a 3990/20)
těžba v zákonném rozšíření DP cca 0,60 ha
(jedná se o části p.p.č. 3990/18; 3990/19; 3990/20; 6131; 3990/33 a 3990/34)
mimo stanovený DP cca 5,40 ha
celkem
cca 7,40 ha
Předpokládaný roční (dočasný) zábor půdy:
Maximální roční těžba:

cca 0,5 ha

25 000 tun/rok

Plocha těžby uvnitř stávajícího DP je určena hranicemi dobývacího prostoru mezi vrcholy
F a E a vrcholy F a G a je ohraničena plochou p.p.č. 3990/18; 3990/19 a 399/20 v ploše
DP Vysoké Mýto. Jedná se o plochu cca 1,40 ha.
Plocha těžby v zákonném rozšíření hranic DP Vysoké Mýto v ploše stanoveného
Chráněného ložiskového území Vysoké Mýto (stanovilo MŽP ČR č.j. 5336/550/09-Ru ze
dne 18.9.2009 na ploše 0,60384 ha), které bylo stanoveno z důvodů pokrytí všech zásob
výhradního ložiska Vysoké Mýto, je ohraničena hranicí stávajícího DP Vysoké Mýto mezi
vrcholy F a E a stanovenou plochou Chráněného ložiskového území Vysoké Mýto s
vrcholy E; K; L a M. Jedná se tedy o plochu k těžbě o rozsahu cca 0,60 ha.

Plocha těžby mimo stanovený DP je určena hranicemi dobývacího prostoru ze SSZ, silnicí
V. Mýto - Hrušová ze Z a JZ, pozemkem p.č. 3990/35 z J a JV a terénním zlomem z V a
SV. Jedná se o plochu cca 5,40 ha.

Charakter záměru:
Předmětem záměru je těžba cihlářských hlín – dotěžení ložiska Vysoké Mýto. Jedná se o
pokračování dlouhodobé těžební činnosti v rámci ložiska cihlářských surovin, které
bylo částečně zařazeno do ložisek výhradních a částečně ne. Plánovaná těžba a obsah
tohoto oznámení je v ploše dotěžení stávajícího DP Vysoké Mýto, dále pak v ploše
jeho minimálního rozšíření, které vyplynulo z povinnosti organizace pokrýt dobývacím
prostorem všechny zásoby ložiska Vysoké Mýto v nově stanovené ploše Chráněného
ložiskového území Vysoké Mýto, a dále na ploše ložiska mimo dobývací prostor,
která byla součástí průzkumných prací a ověření suroviny, ale nebyla začleněna do bloků
zásob výhradního ložiska Vysoké Mýto. V této části se jedná se o ložisko nevýhradní.
Vlastní činnost spočívá v postupném odtěžování naakumulované jílové hmoty,
která byla geologickým průzkumem určena, vyhledána, plošně a objemově vymezena, a
z části je zařazena do výhradního ložiska a z části není zařazena do státního ložiska.
V rámci ložiska Vysoké Mýto se těžební činnost provádí již desetiletí. Tento záměr
představuje:
rozšíření dobývacího prostoru,
dokončení těžby v ploše rozšířeného dobývacího prostoru,
a dotěžení vlastního ložiska mimo stanovený dobývací prostor.
Dobývací prostor svou plochou pokrývá státní ložisko výhradní suroviny – cihlářské
hlíny, které je součástí nerostného bohatství ČR. Bloky zásob státního ložiska byly
určovány dle určitých kondic tehdejších technických a technologických možností. Na
všech ložiscích je jisté, že za hranicí těchto bloků pokračuje surovina ještě dále, ale
vzhledem k morfologii terénu například v menší mocnosti.
Ložisko Vysoké Mýto je v podstatném rozsahu pokryto stanoveným DP Vysoké Mýto. V
rámci vymezených výhradních bloků zásob bude po provedeném rozšíření dobývacího
prostoru do plochy stanoveného CHLÚ Vysoké Mýto pokryto zcela. Okrajové partie
tohoto ložiska jsou však dosti značné ještě ve vzdálenosti až 100 m od hranic DP.
Nejsou a s ohledem na druh suroviny již ani nemohou být pokryty plochou DP a spadají
do režimu tzv. nevýhradního ložiska, jehož surovina již není ve vlastnictví státu, ale ve
vlastnictví vlastníka pozemků.
Plánovaná těžba bude tedy probíhat částečně na ploše uvnitř stanoveného DP (zbývající
plocha), částečně v ploše zákonného rozšíření DP o plochu CHLÚ a částečně mimo plochu
stanoveného DP, mimo státem stanovené bloky zásob a plochu výhradního ložiska, t.j. v
ploše ložiska nevýhradního. Vzhledem k tomu, že se plánovaná těžba bude odbývat
v ploše stanoveného DP Vysoké Mýto a jeho rozšíření a v ploše státem stanovených bloků
zásob, t.j. v ploše výhradního ložiska Vysoké Mýto, bude plánované dotěžení zásob DP a
úprava ploch dotčených těžbou zařazena do režimu těžby výhradního ložiska, t.j. jako
hornická činnost. Tato činnost spočívá v těžbě výhradního ložiska cihlářských surovin,
zařazeného v seznamu státních ložisek, jako forma dotěžení zásob, které byly zařazeny
do plochy státního ložiska Vysoké Mýto a pokryté DP Vysoké Mýto a jeho rozšíření.
Těžba uvažovaná na ploše mimo stanovený DP Vysoké Mýto a mimo státem stanovené
bloky zásob, t.j. mimo plochu výhradního ložiska představuje plánované dotěžení všech
zásob a úpravu ploch dotčených těžbou. Bude zařazena do režimu těžby nevýhradního
ložiska, tzn. jako činnost prováděná hornickým způsobem.
V okolí se nenacházejí ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke
kumulaci případných negativních vlivů. Záměr bude navazovat na stávající vytěžený
prostor ložiska.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic.

Umístění:

kraj:

Pardubický

obec:

Vysoké Mýto

kat. území:

Vysoké Mýto

Zahájení:

2012

Ukončení:

2028

Oznamovatel:

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o., Tisovská 269
566 01 Vysoké Mýto

Záměr „Těžba cihlářských surovin – dotěžení ložiska Vysoké Mýto“ naplňuje dikci
bodu 2.3., kategorie I, a bodu 2.5. kategorie II přílohy č. 1 k citovanému zákonu.
Záměr má významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle
§ 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může
předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci,
případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné
dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
Odůvodnění:
Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy
č. 4 k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné
vyjádření k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci
zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného
zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.






Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor ochrany vod
Krajský úřad Pardubického kraje
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy

Rozdělovník k č.j. 9-1/550/12-Ko
22/ENV/12
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 32 VYSOKÉ MÝTO
Dotčené správní úřady:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ Městský úřad
B. Smetany 92
566 32 VYSOKÉ MÝTO
3/ ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
4/ KHS se sídlem v Pardubicích
Smetanova 1390
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
5/ OBÚ
Wonkova 1142
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Oznamovatel:
Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Zpracovatel oznámení:
Ing. Alexandr Mertl
Brtnice 357
588 32 BRTNICE U JIHLAVY
Na vědomí:
MŽP – OPVIP
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

