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Dle rozdělovníku

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 (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje:
Název: „Pokračování těžby v lomu Prachovice.“
Charakter záměru: Pokračování stávající hornické činnosti v dobývacím prostoru Prachovice.
Jedná se o těžbu vápence.
Kapacita záměru: Záměr má být realizován uvnitř stávajícího dobývacího prostoru. Plocha
dobývacího prostoru činí 111,2 ha.
Stávající objem těžby 1 200 000 t/rok má být navýšen na 1 700 000 t/rok.
V rámci záměru má dojít k zahloubení o 7. etáž 398 m n.m., 8. etáž 384 m n.m. a 9. etáž 370
m n.m. o celkových o 42 m.
Celkové zásoby k vytěžení 35,7 mil. t.
Umístění: kraj: Pardubický
obec: Prachovice
k.ú.: Prachovice
Oznamovatel: CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Záměr „Pokračování těžby v lomu Prachovice“ naplňuje dikci bodu 79, kategorie I, přílohy č. 1
k zákonu (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin
na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného
limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo
s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c).
Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě
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zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospělo
nadepsané ministerstvo k závěru, že záměr:

„Pokračování těžby v lomu Prachovice“,
může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
Oblast ochrany ovzduší.
Oblast ochrany přírody.
Oblast ochrany vod.
Oblast ochrany lesa.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení záměru obdrželo ministerstvo v zákonném termínu řadu
relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č.
4 zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše
uvedené oblasti.
Ministerstvo obdrželo vyjádření od následujících subjektů:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajský úřad Pardubického kraje
- OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
- pan Jan
- Spolek Herout Heřmanův Městec
- Arnika – program Toxické látky a odpady
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí (doručeno po zákonném termínu)
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
Dle oddělení ochrany vod, není v předložené dokumentaci dostatečně řešena problematika
týkající se možného negativního dopadu záměru na vydatnost zdrojů podzemních vod. ČIŽP,
oddělení ochrany vod, v souvislosti s tím upozorňuje, že dle ustanovení §29 odst. 2 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, je osoba, která způsobí při provozní
činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení množství odběru ve zdroji podzemních
vod, popřípadě zhoršení jakosti vod v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu,
kdo má povoleno odebírat vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek
potřebná opatření k obnovení původního stavu.
Oddělení ochrany lesa mj. uvádí, že ve vztahu k zahloubení těžby není v dokumentaci zpracován
žádný posudek, který by vyhodnotil vliv záměru na lesní porosty nacházející se v místě a okolí
záboru a stanovil by nezbytnost záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nebo zásah do
ochranného pásma lesů, které se na území dobývacího prostoru nacházejí a nejsou v rámci
předložené dokumentace řešeny. ČIŽP, oddělení ochrany lesa, tedy požaduje doplnit
dokumentaci o posudek, který jednoznačně posoudí, zda dojde k ohrožení i zbývajících částí
lesních porostů a to vlivem abiotických, ale i možných biotických škůdců při působení na zbylý
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lesní ekosystém či k předčasnému dotěžení cenných lesních porostů, které stabilizují celý okolní
ekosystém (chybí posouzení o vliv na lesy v místě záboru a okolí, není zodpovězena otázka
zásahu do ochranného pásma lesa, která ze zákona činí 50 m, dále není řešena otázka nově
otevřených porostních stěn, není zodpovězena otázka fragmentace lesů, otázka rekonstrukce
lesních ploch po záborech, vliv biotických a abiotických činitelů apod).
Dále za nezbytné požaduje vypracovat konkrétnější návrh opatření ke kompenzaci újmy vzniklé
v souvislosti s nutnou ochranou pozemků určených k plnění funkce lesa a lesních porostů.
Krajský úřad Pardubického kraje
Upozorňuje na platnou legislativu.
OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
S obsahem a rozsahem oznámení souhlasí.
Pan Jan
Upozorňuje na nedostatky v oznámení, zejména nedostatečné zohlednění zásahu pokračování
těžby do spodních vod. Navýšení těžby o 41% znamená i zvýšení výroby a s tím související
zvýšení spalování odpadů a dopravní zátěže v Prachovicích a přilehlých obcí.
Spolek Herout Heřmanův Městec
Upozorňuje, že navýšení těžby znamená navýšení dopravního zatížení. Pokračování těžby
znamená obrovský zásah do hladiny spodních vod. Snížení hladiny spodních vod bude mít vliv
na mikroklima jeskyní, které se nacházejí v blízkosti lomu.
Arnika – program Toxické látky a odpady
Mj. upozorňuje, že:
- záměr nepovažuje za dostatečně zdůvodněný,
- zcela chybí stanovení a posouzení dalších variant řešení,
- žádá doplnění informací, jaké živočichy a rostliny může záměr ovlivnit,
- považuje navrhovaný postup za hrubé podcenění možného dopadu na hladiny podpovrchových
vod a na stav vody v oblasti obecně,
- požaduje doplnění informací o plánovaných trhacích prací velkého rozsahu,
- v oznámení postrádá zhodnocení vlivu záměru na kolonii netopýra brvitého a vrápence malého,
kteří zimují v komplexu jeskyní,
Z těchto důvodů požaduje posuzení záměru v celém rozsahu.
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí
Z předložených podkladů vyplývá, že dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001
Sb., 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (možnost negativního ovlivnění přirozeného výskytu a množství podzemních vod i
povrchových vod, možnost negativního ovlivnění jakosti povrchových vod). Z tohoto důvodu
považuje za vhodné, aby záměr byl podle zákona č. 100/2001 Sb. posouzen.
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Ministerstvo na základě výše uvedených připomínek k oznámení záměru konstatuje, že tento
záměr může mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, a proto požaduje záměr
posoudit v rámci zákona.
Dokumentaci, zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona, s vypořádáním všech připomínek
obsažených v jednotlivých vyjádřeních, požaduje výše nadepsané ministerstvo zaslat v počtu
dvou paré + 1 x elektronickou podobu dokumentace.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Prachovice a Pardubický kraj, ministerstvo žádá
podle § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň ministerstvo
žádá v souladu s § 16 odst. 2 zákona o neprodlené vyrozumění o dni zveřejnění informace na
úřední desce.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační
agentury životního prostředí Informační systém EIA (cenia.cz).
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.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky

Příloha: Obdržená vyjádření (pouze oznamovatel)

Rozdělovník k č.j. MZP/2021/550/334
ZN/MZP/2020/550/44
Dotčené územní samosprávné celky:
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1/ Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ Obec Prachovice
Chrudimská 50
538 04 PRACHOVICE
Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
2/ ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

3/
4/

5/

6/

7/

KHS se sídlem v Pardubicích
Čáslavská 1146
537 32 CHRUDIM
Obecní úřad
Chrudimská 50
538 04 PRACHOVICE
Městský úřad
Resselovo náměstí 77
537 16 CHRUDIM
OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
MŽP OVSS VI
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Oznamovatel:
CEMEX Czeceh Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky
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Zpracovatel oznámení a oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Pavla Žídková
Polní 293
747 62 MOKRÉ LAZCE

