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NV
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}
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}
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územně-plánovací dokumentace
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}

územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace

ÚSES

}

územní systém ekologické stability
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ÚVOD
Oznámení o vlivech záměru na životní prostředí bylo vypracováno v členění a rozsahu přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a
zákona č. 163/2006 Sb. Posuzovaným záměrem je „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u
Prostějova a I. etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín“.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.) zařazen takto:
KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)
bod č. 2.3.: Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna
stávajícího
Záměr spadá dle §4 uvedeného zákona pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá posuzování podle
zákona vždy. Příslušným úřadem pro provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního
prostředí.
Posuzovaný záměr je novou těžební aktivitou, jejíž umístění je navrženo na ploše CHLÚ Hněvotín
mezi obcemi Olšany a Lutín.
Oznamovatelem záměru je společnost Českomoravské štěrkovny, a.s., která je přímým investorem
a provozovatelem záměru.
Pro účely zjišťovacího řízení a procesu posuzování vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován rozlohou dobývacího prostoru 518 546,89 m2 (zjištěno analytickým výpočtem ze
souřadnic). Podrobnější informace o rozsahu DP včetně grafického vymezení jsou uváděny
v dalším textu dokumentace. 1
Zpracování oznámení probíhalo v období březen až červen 2006. Pro zpracování byly použity
podklady poskytnuté investorem a vlastními průzkumy zájmového území záměru.
Při zpracování oznámení byl položen důraz na ty složky životního prostředí, kde byly na základě
odborného předběžného zhodnocení očekávány potenciálně nejvýznamnější vlivy. V rámci
oznámení bylo zpracováno několik samostatných studií a posudků, ze kterých vychází oznámení v
příslušných částech, a které jsou prezentovány v přílohách oznámení v plném znění.
Záměr vychází ze současné činnosti oznamovatele a jeho podnikatelských aktivit, platné legislativy
(využívání zdrojů nerostných surovin) a státní surovinové politiky.

1

Definitivní vymezení hranice dobývacího prostoru, která bude předmětem navazujících rozhodnutí, bude vyplývat ze
závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Proto i údaje v oznámení je nutno chápat jako předběžné a
orientační, a budou upřesněny v rámci navazujících správních řízení.
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Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova
a I. etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku
Olšany-Lutín
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb. k posouzení záměru podle přílohy č. 4

ČÁST A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
Českomoravské štěrkovny, a.s.

název:

A.2. IČO
IČO:

63 47 55 11
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Mokrá 359, 664 04 Mokrá

A.4. Zástupce oznamovatele
jméno:
Ing. Karel Lorek, člen představenstva společnosti
tel. 544 122 108
Ing. Zdeněk Pavlík, člen představenstva společnosti
tel. 544 122 124
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ČÁST B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
název záměru:

Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I. etapa těžby na
výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a následná I. etapa těžby ve
vymezeném dobývacím prostoru.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.) zařazen do:
KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)
bod č. 2.3.: Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna
stávajícího
Pro účely zjišťovacího řízení a procesu posuzování vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji:
plocha navrženého dobývacího prostoru
(zjištěno analytickým výpočtem ze souřadnic)

518 546,89 m2

hranice navrženého dobývacího prostoru

viz situace na obrázku č. 3

kapacita těžby

max. 200.000 t/rok

B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován na území obce Olšany (u Prostějova), která náleží k Olomouckému kraji, okres
Prostějov. Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Olomoucký

obec:

Olšany

katastrální území:

Olšany u Prostějova

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaným záměrem je návrh dobývacího prostoru ložiska Olšany u Prostějova k dobývání
výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín (číslo ložiska 3 097 400) a současně I. etapa těžby
na ložisku, jejíž rozsah je vymezen v grafických přílohách oznámení (viz obrázek č. 3 a příloha č.
1.3.).
Název a číslo ložiska:

OLŠANY - LUTÍN 3097400

Obec/katastr:

711110 OLŠANY U PROSTĚJOVA

Okres, kód:

CZ0713 Prostějov
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů

Rozhodnutí o výhradním ložisku bylo vydáno Ministerstvem výstavby a stavebnictví ČR v Praze
dne 17.7.1989 pod č.j.TZÚS/GMO-383/89.
Chráněné ložiskové území Hněvotín bylo schváleno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v
Brně dne 16.12.1991 pod č.j.3912/1990-2.vyř.
Rozhodnutím č.j. 570/1914/04-Šs ze dne 9.4.2004 získala organizace Českomoravské štěrkovny,
a.s., předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova
pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín, č. ložiska 3 097 400.
Ložisko nebylo prozatím exploatováno. Uváděné zásoby odpovídají zásobám schváleným KKZ.
Navržený dobývací prostor (dále DP) Olšany u Prostějova má rozlohu 51,8546 ha. Při konstrukci
hranic navrhovaného dobývacího prostoru byly vzaty v úvahu hranice schválených bloků zásob
výhradního ložiska, hranice Chráněného ložiskového území Hněvotín, a dále hranice ochranných
pásem vyhlášených k objektům a zájmům podle zvláštních předpisů, nacházejících se v
předmětné oblasti.
Na povrchu je DP vymezen uzavřeným 13-ti úhelníkem s vrcholy A až M.
Ložisko vytváří deskovité těleso značné tloušťky, protáhlé ve směru SZ-JV. Největší mocnost
štěrkopískového souvrství všech erozních teras byla ověřena vrtem HV-2 (28,0 m). Ložisko nebylo
tektonicky porušeno. Zásoby nebyly při výpočtu uměle hloubkově omezeny.
V rámci vlastního ložiska byly rozlišeny 3 kvartérní štěrkopískové terasy rozdílného charakteru.
Štěrkopísky I. terasy (stáří mindel) jsou z ložiskového hlediska nejvýznamnější. Vyplňují podélnou
depresi, probíhající od Tovačova přes Lutín dále k SSZ. Usazování zde probíhalo v klidném
sedimentačním období, o čemž svědčí zvýšený podíl písčité složky, polohy písku se štěrkem nebo
písku na jeho bázi. Souvrství je nepravidelně prokládáno polohami jílů a písčitých jílů, které
představují škodlivinu. Z petrografického hlediska jsou sedimenty I. terasy tvořeny drobno až
střednozrnnými valouny křemene (cca 65 %) šedého, světle šedého, méně tmavě šedého a
červenohnědého. Podřadně je štěrkopísek tvořen rulou, žulou, kvarcity, pískovci a slepenci.
Největší ověřená mocnost této terasy je 20,0 m. Horní hranice se nachází v rozmezí kót 202 - 204
m.n.m.
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V nadloží terasy I. je vyvinuta spodní akumulace hlavní (kralické) terasy prerisského stáří.
Akumulace této terasy probíhala pravděpodobně v interglaciálním období při větší unášecí síle
řeky Moravy. O tomto faktu svědčí hrubozrnnější materiál a jeho značná různorodost. Generelně
se však petrografické složení od I. terasy zásadně neliší. Horní hranici tohoto v průměru 6,4 m
mocného souvrství klademe do nadmořské výšky 208 - 210 m.
V nadloží hlavní (kralické) terasy je vyvinuta v průměru 2,3 m mocná terasa III., pravděpodobně
holocenního stáří. Štěrkopísky této terasy jsou z velké části tvořeny valouny kulmských hornin.
Nadloží užitkové suroviny tvoří různě písčité hlíny a jíly, u nichž se na styku s ložiskem zvyšuje
obsah písčité frakce.
Protože ložisko je v celém rozsahu zvodněné, bude těžba prováděna z vody. Úpravárenský proces
bude zahrnovat praní, třídění a třídění suroviny na zrnitostní frakce podle požadavků trhu.
Celkové množství geologických zásob v DP Ošany a Prostějova činí 11 288 768 m3 (518 547 x
21.77). Navíc je třeba počítat s výskytem proplástků až ve čtyřech úrovních o celkové (geologické)
kubatuře 456 321 m3 (518 547 x 0.88). Plocha ložiska je překryta vrstvou ornice o mocnosti 0,35 m
a kubatuře 181 492 m3, vrstvou podornice o tloušťce 0,33 m a objemu 171 121 m3 a dále vrstvou
hlušiny o průměrné mocnosti 3,2 m a kubatuře 1 659 350 m3.
Objem těžitelných zásob bude s konečnou platností vyčíslen v projektové dokumentaci k
následným správním řízením. V současné době lze odhadnout, že celkové vytěžitelné zásoby v
DP Olšany u Prostějova budou činit 8 972 768 m3 = 23 060 014 t (2.57 t/m3). Zásoby vázané v
závěrných svazích budou činit cca 1 582 000 m3, další zbytkové zásoby se odhadují na 734 000
m3. Při roční těžbě pohybující se okolo hodnoty 200 tis. t/rok (77 821 m3/rok) se bude doba
životnosti navrhovaného dobývacího prostoru blížit 115,5 roku.
Záměrem oznamovatele je realizovat postupně po etapách těžbu štěrkopísku v celém rozsahu
51,8547 ha navrženého DP Olšany u Prostějova. Vzhledem k dlouhé životnosti ložiska je otvírka
ložiska navržena v jižní části navrženého DP. Pro I. etapu těžby je vymezená plocha 21,74 ha s
objemem 4 733 059 m3 geologických zásob. Podle vypočteného objemu těžitelných zásob 4 165
509 m3 (10,7 mil tun) a výše uvedené roční kapacity je I. etapa těžby rozvržena na 53 let.
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je navržený DP Olšany u Prostějova v celém
rozsahu 51,8547 ha a I.etapa těžby na ploše 21,74 ha.
Využíváním výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín nebude dotčeno žádné jiné chráněné
ložiskové území nebo dobývací prostor.
Dobývací prostor leží mimo intravilán a zastavěné území obce, ve vzdálenosti cca 100 - 250 m od
nejbližších objektů.
Návrh územního plánu obce zohledňuje CHLÚ a v jeho blízkosti není navrženo jiné funkční využití,
které by mohlo být v kolizi s tímto záměrem.
Navrženým záměrem nedochází k zásadním změnám ve využití území v okolí ložiska. Přímo
v dobývacím prostoru ani mimo něj se nepředpokládá budování žádných staveb.
Stanovení dobývacího prostoru nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných
staveb technické infrastruktury.
Oznamovateli ani zpracovateli oznámení není známo, že by byly připravovány či uvažovány
záměry (uvažované v rámci územního plánu obce či okolních sídel), které by v souvislosti s
oznamovaným záměrem mohly působit významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo či životní
prostředí.
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O využití severní části CHLÚ na k.ú. Hněvotín není zatím uvažováno, ani o takových záměrech
nejsou žádné informace. Rovněž nelze předpokládat využití této části ložiska do doby ukončení
těžby v navrhovaném dobývacím prostoru. Z uvedeného důvodu nelze předpokládat významnější
kumulativní či synergické působení negativních důsledků na obyvatelstvo či životní prostředí.
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

Navrhovatelem dobývacího prostoru a oznamovatelem záměru je společnost Českomoravské
štěrkovny a.s, která je největším producentem přírodního kameniva v České republice.
Ložisko štěrkopísku Olšany-Lutín se nachází v prostředí obchodního regionu města Olomouce.
Zájmem společnosti Českomoravské štěrkovny a.s. je komplexně a co nejlépe využít surovinový
potenciál výhradního ložiska Olšany-Lutín.
Situování ložiska Olšany-Lutín vzhledem k ostatním provozovnám společnosti Českomoravské
štěrkovny a.s. zabývajícím se těžbou a úpravou štěrkopísků - Tovačovu a Hulínu, umožní efektivně
podpořit a doplnit systém výrobkové produkce v regionu střední Moravy a podpořit racionální a
úplné využití všech zmíněných výhradních ložisek s ohledem na co nejefektivnější získání
kvalitních materiálů pro potřeby regionu.
Dlouhodobá zkušenost s prováděním těžební a úpravnické činnosti přírodního kameniva pro
stavební účely, současný rozsah firmy, její technické i profesionální zázemí a finanční připravenost
jsou zárukou řádného využívání předmětného ložiska.
Výrobková produkce bude zaměřena na pokrytí trhu s přírodním kamenivem v nejbližším okruhu
lokality, tj. do vzdálenosti max. 30 km, což představuje zejména trh města Olomouce a Prostějova.
Část výrobků bude rovněž distribuována do oblasti Drahanské vrchoviny, která je z hlediska
ložisek přírodního štěrkopísku oblastí chudou.
Záměr vychází z dlouhodobé činnosti oznamovatele a platné legislativy (upřednostnění využívání a
zhodnocování druhotných surovin a jejich materiálové využívání).
Navržený dobývací DP Olšany u Prostějova je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací. Hranice DP jsou uvnitř hranice CHLÚ Hněvotín, které je v územím plánu obce
respektováno.
Přehled zvažovaných variant
Umístění záměru: Umístění záměru je určeno schváleným výpočtem zásob štěrkopísku, na jehož
základě bylo vymezeno výhradní ložisko, stanoveno CHLÚ a udělen předběžný souhlas se
stanovením dobývacího prostoru. Z hlediska umístění nebyla jiná varianta zvažována ani
hodnocena.
Rozsah a kapacita záměru: Rozsah a kapacitu lze definovat jednak z hlediska plochy a hranic DP
a jednak z hlediska množství těžené suroviny.
a) plocha a hranice DP jsou definovány v textu a přílohách oznámení
na základě závěrů posouzení je navrženo posunutí jižní hranice DP severním směrem, tj.
směrem od obce – z tohoto pohledu jsou tedy hodnoceny dvě varianty:
® základní (původní rozsah DP)
® upravená (zmenšený rozsah DP v jižní části ložiska)
b) kapacita těžby je s ohledem na vyvolané vlivy hodnocena rovněž ve dvou variantách:
® základní – 200.000 tun/rok
® snížená – 100.000 tun/rok
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V obou variantách je podle předpokládaného ročního objemu těžby do 200 tis. tun provoz těžbou
střední velikosti, běžnou pro daný typ ložiska (těžba fluviálních terasových sedimentů z vody).
Podle nároků na vstupy a výstupy (viz následující text) a počet zaměstnanců bude patřit mezi malé
provozy.
Technologické řešení záměru: Navržená technologie těžby a úpravy odpovídá typu ložiska v
daných geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá
zařízení budou odpovídat běžnému standardu s ohledem na umístění ložiska v území chráněných
vodohospodářských zájmů (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, blízké vodní zdroje) a zájmů ochrany
přírody.
Nulová varianta: Znamená nevyužívání zásob výhradního ložiska ve stanoveném CHLÚ.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí
nad únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území,
likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského
zdraví apod.).
Lokalizace stavby nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování
(umístění je v souladu s územně plánovacími podklady).
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy).
Obrázek č. 2: Umístění záměru
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Bilance zásob na ložisku
Ložisko nebylo prozatím exploatováno. Uváděné zásoby odpovídají zásobám schváleným KKZ.
3

Tabulka č. 1: Stav zásob na ložisku k 1.1.2002 (tis. m )

Bilanční zásoby
Prozkoumané

Nebilanční zásoby

vyhledané

Volné

Vázané

Volné

Vázané

Celkem

---

15 313

---

7 416

13 084

Předpokládaný objem výroby a charakter produktů
Předpokládaný objem výroby je v základní variantě 200.000 t/rok.
Předpokládaná doba využití ložiska vzhledem k celkově vytěžitelným zásobám (cca 23 mil. t) a
pro nejbližší období uvažovanému objemu těžby se pohybuje v horizontu 115,5 roku. Je logické,
že nelze odpovědně předjímat objemy těžby a tudíž i dobu životnosti ložiska pro tak dlouhé
období. Hranici 115,5 roku lze stanovit pravděpodobně jako horní, krajní časový limit využívání
předmětného ložiska.
Skladba produktů, stupeň finalizace vlastním zpracováním suroviny
Předpokládaná struktura produkce:
·

předpoklad dělení na frakci 0 – 4 mm, zastoupení v ložisku cca 50%

·

frakce > 4 mm průměrné zastoupení v ložisku 50%.

Při těžbě 200.000 t ročně je předpokládáno v průměru dosáhnout konečnou výrobkovou skladbu v
poměru 100.000 t frakce 0 – 4 mm a 100.000 t frakcí > 4 mm (intenzivnější úprava této části
suroviny, kromě třídění, by s ohledem na výskyt a charakteristiku některých částic – konkrétně
pískovců, nepřinesla potřebný efekt).
Vzhledem k proměnnému tvaru ložiska je skladba a charakter produktů pouze orientační a obecná.
Způsob těžby a úpravy suroviny
Těžební práce budou, s ohledem na hladinu spodních vod na ložisku a mocnost skrývek,
prováděny vodní těžbou. Mechanismy: plovoucí korečkový a drapákový bagr v kombinaci s
plovoucími dopravníky; pohon: elektrická energie.
Otvírka ložiska bude provedena zemními rypadly s podkopem. Těžba bude probíhat na maximální
dosah použitých zemních strojů. Po vytvoření dostatečně velké vodní plochy bude k těžbě
nasazeno korečkové rypadlo a drapákový bagr.
S ohledem na zvolený postup těžebních a úpravnických procesů (tzv. "mokrý proces") je vznik
prachu minimalizován. Trhací práce nebudou prováděny (nerost je přímo rypný) - proto se těžba
neprojeví seismickými, tlakovými a hlukovými účinky na okolí. Mechanizmy použité v těžbě a
úpravě štěrkopísku jsou moderní konstrukce nebo osvědčené konstrukce s nízkou hlučností.
Prašnost při dopravě suroviny z místa těžby k úpravě je vzhledem k vyloučení automobilové
dopravy mezi těžbou a místem technologického zpracování minimální. Prašnost vlastního procesu
třídění je rovněž zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
Základní opatření k zajištění čistoty podzemních vod spočívají v nasazení nakladače a
semimobilní úpravárenské linky. Jedná se o vysoce spolehlivá zařízení, bez úkapů mazadel,
pohonných hmot a pod. Nakladač bude v mimopracovní době odstaven na nepropustné ploše u
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buňky expedice. Tato plocha bude opatřena jímkou. Tankování nakladače bude prováděno na
uvedené odstavné ploše.
Úpravna bude poháněna elektrickou energií, stejně jako těžební zařízení a plovoucí dopravníky. K
dispozici budou trvale rovněž sorbční prostředky pro případ likvidace úniku ropných látek v
kterémkoliv místě pískovny. Stejným způsobem bude postupováno při ochraně čistoty vod v
jezeře.
Úprava suroviny
Těžená surovina bude dopravována na břeh pomocí plovoucích pasových dopravníků. Na břehu
bude vytěžená surovina ukládána na technologickou meziskládku. Z ní bude materiál odebírán a
dopravován k další úpravě tříděním a praním v mobilní lince. Technologická linka bude vybavena
třídícím zařízením, pračkou, dehydrátorem a zdrobňovacím zařízením.
Technologický odpad představují jílové proplástky, jejichž obsah dosahuje v průměru 5,5 %
hmotnostních vytěžené suroviny. Voda s obsahem jílu, uvolněným při praní suroviny, se bude
vracet do těžebního jezera přes usazovací nádrž. Těžební a úpravárenská zařízení budou plně
elektrifikována.
Ukládání hotových výrobků
Předpokládá se vytvoření zemních skládek navazujících na expediční pasy technologické linky.
Podloží skládek a manipulační plochy budou zpevněny.
Expedice
Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke spotřebiteli. K nakládce bude použito
kolových nakladačů s dieselovým motorem. Lokalita je přístupná po silnici III. třídy Olšany - Lutín.
Příjezd k zemním skládkám hotových výrobků bude zajištěn vybudováním komunikace se
zpevněným povrchem. Výjezd dopravních prostředků bude na silnici III/53011 v rovinném a
dopravně-přehledném úseku.
Zpevněné plochy
Budou konstruovány z panelů, aby byla možná jejich relativně snadná montáž a demontáž s
ohledem na následné využití ploch.
Předpokládaná doba výstavby těžebního a úpravnického zařízení
S ohledem na zvolenou technologii zabezpečení těžby a úpravy suroviny je možné předpokládat
celkovou realizační dobu výstavby a instalace technologického a těžebního zařízení na 3,5
měsíce.
Příprava a charakter těžební činnosti
Celá ložisková poloha je zvodněná. Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 1 - 2
m pod úrovní terénu. Těžba bude prováděna z vody a na vytěžené ploše vznikne těžební jezero.
Navržený DP Olšany u Prostějova má rozsah 51,8547 ha a objem vytěžitelných zásob umožní
využívání ložiska po dobu cca 115,5 roku. Vzhledem k rozsahu navrženého DP a dlouhé životnosti
ložiska bude těžba probíhat postupně po etapách. Pro každou etapu, pokrývající plochu cca 20 ha
a zajišťující těžbu na zhruba 50 let, bude vždy vypracován nový „Plán otvírky, přípravy a dobývání“
a proběhne řízení o povolení hornické činnosti.
I. etapa těžby je navržena v jižní části ložiska na ploše 21,74 ha, v další etapě bude pokračovat
využívání ložiska na pozemcích s vyřešenými majetkoprávními vztahy a střety zájmů směrem
severním k hranicím dobývacího prostoru.
Těžební činností vznikne na ploše DP soustava navzájem nesouvisejících vodních ploch,
oddělených úzkou hrází.
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Přípravné práce: Na I. etapu těžby připadá skrývka 14,78 tis. m3 ornice a 69,57 tis. m3 podorničí,
které budou skrývány odděleně. Část bude deponována na dočasnou skládku a následně využita k
rekultivaci ploch dotčených těžbou. Zbylou část bude možné transportovat na jiné lokality podle
požadavků orgánu ochrany ZPF. Vlastní skrývka bude využita na rekultivaci těžbou dotčených
ploch.
Skrývka bude prováděna v závislosti na postupu těžby na ploše 0,6 ha/rok. Objem skrytých zemin
bude představovat cca 6 tis. m3/rok, z toho cca 1,2 tis. m3 ornice.
Provozní zázemí: Provozní zázemí bude umístěno při západním okraji DP Olšany u Prostějova při
silnici Olšany – Lutín (na hranici etap těžby). Bude zde umístěna dílna, sklad olejů a paliv, správní
objekt, sociální zařízení, expedice a vybudovány odstavné a manipulační plochy. Z důvodu
ochrany před povodněmi budou tyto objekty umístěny nad úrovní okolního terénu.
V tomto prostoru bude též umístěna mobilní úpravna těženého kameniva, provozní skládky
hotových výrobků a dočasné deponie skrývkových zemin. Provozní zázemí s deponiemi skrývek si
vyžádá zábor plochy v rozsahu 1,25 ha. Pro další etapy těžby se počítá s ponecháním provozního
zařízení na původním místě.
Provoz bude probíhat 10 měsíců v roce se zimní přestávkou, v jedné prodloužené směně (16 h),
po dobu 5 pracovních dní v týdnu. Provoz bude zajišťovat 10 zaměstnanců.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (přípravné a terénní práce): 2008
Předpokládaný termín zahájení provozu (těžby): 2008
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
vyšší územně správní celky:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

obce:

Obec Olšany
Olšany č.p. 50
798 14 Olšany u Prostějova

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Městský úřad Prostějov
Nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Prostějov

příslušný stavební úřad:

Městský úřad Prostějov
Stavební úřad
Nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov

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

Příslušný správní úřad

Rozhodnutí o stanovení Dobývacího prostoru

Obvodní báňský úřad Brno

Rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimž
přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních
právních předpisů k navrhovanému Dobývacímu prostoru

Dotčené orgány a organizace

Plán přípravy, otvírky a dobývání

Obvodní báňský úřad Brno
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Obrázek č. 3: Situace dobývacího prostoru Olšany u Prostějova
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B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Zájmové území těžby je situováno na zemědělském půdním fondu v rámci bloku orné půdy.
Všechny dotčené pozemky jsou zařazeny do zemědělského půdního fondu s využitím jako orná
půda.
Realizace těžby si vyžádá trvalý zábor ZPF, pro I. etapu těžby v rozsahu cca 21,74 ha. Jedná se o
ornou půdu náležející do IV. třídy ochrany s malým okrskem, prostupujícím do zájmového území
ze západu v I. třídě ochrany ZPF. Jedná se o intenzivně využívanou zemědělskou půdu
s realizovanými investicemi do půdy (plošný meliorační systém).
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Ochranná pásma
§

Vodárenská ochranná pásma (viz situace v přílohách)

§

Ochranné pásmo toku Blaty – 50 m od osy toku

§

Ochranné pásmo biokoridoru a biocentra – 5 m

§

Komunikace III. třídy - 15 metrů od osy silnice

§

Ochranná pásma inženýrských sítí
Vodovod do ø500

1,5 m

Vodovod nad ø500

2,5 m

VTL plynovod

20 m

B.II.2. Voda
Pitná voda
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno dovozem balené stolní vody. Vlastní zdroj pitné vody není
uvažován.
Užitková voda
Při předpokládaném počtu 10 zaměstnanců a denním hygienickém limitu 150 l užitkové vody na
osobu bude činit denní spotřeba užitkové vody 1,5 m3, což při 10-ti měsíčním provozu představuje
celkem cca 330 m3. Potřeba užitkové vody bude zajištěna z těžebního jezera.
Technologická voda
Technologická voda bude využívána pro praní vytěžených materiálů v navazujícím procesu úpravy
suroviny. Tato voda bude čerpána z těžebního jezera v množství okolo 100 m3/hod. Roční potřeba
je odhadována na cca 200 tis. m3/rok.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Těžba a úprava suroviny bude prováděna zařízeními na elektrický pohon. Dále bude třeba el.
energie k zabezpečení obslužných provozů (vytápění, osvětlení). Roční spotřeba je odhadována
na 300 - 350 tis. kWh.
Provoz bude napojen na veřejnou distribuční síť přes vlastní trafostanici.
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Pohonné hmoty
Spotřeba nafty pro pohon používaných mechanismů a dopravních prostředků bude odhadována
na 25 tis. l/rok + 500 kg mazadel. Předpokládá se vybudování příručního skladu ropných látek,
který bude sloužit rovněž pro přechodné uložení znehodnocených olejů.
Tankování pohonných hmot bude řešeno na zabezpečených plochách v rámci skladu.
Vstupní suroviny
S vyjímkou uvedených energetických potřeb není provoz záměru spojen s potřebou dalších
vstupních surovin kromě běžné údržby a oprav techniky a používaných zařízení.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje přípravu těžby a těžbu štěrkopísku na ložisku Olšany - Lutín. Připravované
ložisko se nachází mezi silnicí III/57011 Olšany - Lutín a vodotečí Blata. Výjezd z těžebního
prostoru na komunikační síť je uvažován na silnici III/57011.
Pro posouzení dopravních nároků záměru je rozhodující počet vozidel expediční dopravy
štěrkopísku. Je uvažováno výhradně s těžkou nákladní silniční dopravou, jiné druhy dopravy (např.
železniční) nejsou k dispozici.
Celková kapacita těžby je pro posouzení dopravních nároků uvažována variantně v množství
200.000 tun štěrkopísku ročně a v polovičním rozsahu 100.000 tun štěrkopísku ročně. Doprava
bude směrována z cca 70% na Lutín, z cca 30% na Olšany. Uvedené rozložení dopravy vyplývá
z polohy cílů dopravy, tj. potenciálních odběratelů suroviny, podle informací oznamovatele. Na
další navazující komunikační síti se bude doprava dále větvit dle variabilního umístění odběratelů.
Doprava bude provozována pouze v denní době pracovních dní.
Průměrná užitečná hmotnost ("nosnost") vozidel je uvažována cca 20 tun. Pro expedici
štěrkopísku bývají běžně používány soupravy o užitečné hmotnosti až 28 tun, nelze však naopak
vyloučit provoz vozidel o nižší užitečné hmotnosti (10 tun i méně). Uvedených 20 tun proto
představuje konzervativní předpoklad. Budou využity zejména těžké návěsové soupravy resp.
těžká nákladní vozidla, případně s přívěsy.
Intenzity expediční dopravy jsou shrnuty v následujících tabulkách.
Tabulka č. 2: Přehled expediční dopravy, varianta 200 000 tun/rok

Roční kapacita těžby

200 000 t

Průměrná denní těžba (250 dní/rok)

800 t

Průměrný denní počet vozidel (20 t/vozidlo)

40 voz

Intenzita dopravy celková

80 voz/den (40 příjezdů + 40 odjezdů)

Intenzita dopravy směr Lutín (70% celkové intenzity)

56 voz/den

Intenzita dopravy směr Olšany (30% celkové intenzity)

24 voz/den

Tabulka č. 3: Přehled expediční dopravy, varianta 100 000 tun/rok

Roční kapacita těžby

100 000 t

Průměrná denní těžba (250 dní/rok)

400 t

Průměrný denní počet vozidel (20 t/vozidlo)

20 voz

Intenzita dopravy celková

40 voz/den (20 příjezdů + 20 odjezdů)

Intenzita dopravy směr Lutín (70% celkové intenzity)

28 voz/den

Intenzita dopravy směr Olšany (30% celkové intenzity)

12 voz/den
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Dále je nutno uvažovat se sezónností těžby (v důsledku sezónnosti stavebních prací a omezení
těžby v zimních měsících). V letních měsících bude tedy intenzita dopravy vyšší než v měsících
zimních a naopak.
Ostatní dopravní nároky záměru (servisní doprava, doprava zaměstnanců apod.) jsou na pozadí
expediční dopravy celkově málo významné. Doprava servisního materiálu (údržba, opravy,
zásobování, strava apod.) nepřekročí nejvýše několik jednotek nákladních vozidel denně, doprava
zaměstnanců potom několik jednotek až desítek osobních vozidel denně.
Pokud jde o dopravní nároky v období přípravy a otvírky ložiska (skrývka, výstavba
technologického a provozního zázemí, transport, konstrukce technologií apod.), lze očekávat, že
budou srovnatelné s dopravními nároky očekávanými v období vlastní těžby.

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné bodové zdroje
znečišťování ovzduší.
Těžba probíhá pod vodní hladinou, natěžená surovina bude dopravována na úpravárenskou linku
v mokrém stavu a při úpravě tříděním sprchována. V průběhu procesu úpravy suroviny tedy
prakticky nebude vznikat žádná prašnost (emise tuhých látek). Celý soubor úpravárenského
zařízení bude elektrifikován, takže nebudou produkovány ani jiné emise do ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošný zdroj znečišťování ovzduší bude představovat celý areál DP, včetně třídění frakcí,
manipulace a skládek. Těžba je prováděna z vody, surovina je praná, není tedy potenciálním
zdrojem emise tuhých znečišťujících látek.
Skrývkové práce budou probíhat přibližně po dobu 1 měsíce v běžném roce. Emise ze spalovacích
motorů při nakládání kameniva na expediční vozidla budou produkovány po celou dobu provozu
(10 měsíců v roce) a působení zdroje bude stálé.
Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší, emisní limity
Předmětem procesu EIA není kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Podle technického a
technologického uspořádání lze předpokládat, že posuzovaný zdroj bude zařazen podle zákona o
ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4, odst. (4) písm. b) a podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1,
odst. 3.6. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a
zpracování kameniva - přírodního i umělého) jako ostatní stacionární střední zdroj znečišťování
ovzduší.
Specifické emisní limity (dále E.L.) nejsou nařízením vlády č. 353/2002 Sb. pro kamenolomy
stanoveny. Podle přílohy č. 1, odst. 3.6. jsou stanoveny provozní podmínky:
„Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře,
která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících
látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením.
Realizace opatření musí být odsouhlasena a pravidelně vyhodnocována inspekcí.

Strana: 20

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad podle zvláštního
předpisu“ (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).
S ohledem na výše popsaný mokrý způsob těžby a úpravy kameniva není třeba realizovat další
opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). Předpokládané množství emisí TZL
bude zcela nevýznamné a zanedbatelné.
S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad
Olomouckého kraje) o souhlas s umístěním stavby a stavbou středního zdroje znečišťování
ovzduší, podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b) a c).
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj bude představovat především automobilová doprava expedované suroviny a osobní
doprava zaměstnanců a návštěvníků. Při předpokládané kapacitě těžby 200.000 t suroviny ročně
bude maximální intenzita dopravy 50 osobních vozidel a 80 těžkých nákladních automobilů za den.
Pro další hodnocení obslužné dopravy posuzovaného záměru byly v souladu se Sdělením odboru
ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002 uvažovány emisní faktory dále
vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2006 a daný
vozový park (TNA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO 2):
Tabulka č. 4: Emisní faktory pro dopravu

Látka

EF (g/km.vozidlo)

NOx

15,7821

CO

4,5822

VOC

0,5888

Benzen

0,0244

Při roční intenzitě dopravy a délkách pojezdných tras dopravy, uvedených v kapitole B.II.4, je
odhadnuto roční množství emisí z dopravy jako součet emisí, produkovaných vnitroareálovou
dopravou a venkovní dopravou od hranice DP po napojení na silnici č. III/57011 v délce cca 0,5
km.
Předpokládané množství škodlivin2 emitované očekávaným maximálním nárůstem dopravy je
uvedeno v následující tabulce.
Tabulka č. 5: Emise z vyvolané automobilové dopravy
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,084

0,002

2,582

0,796

0,278

Celkové množství emisí z dopravy záměru uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 6: Emise z dopravy

2

Látka

E (t/rok)

NOx

0,258

CO

0,080

VOC

0,028

Benzen

0,00041

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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B.III.2. Odpadní vody
Srážkové vody
Odpadní dešťové vody ze střech budou odváděny do těžebního jezera. Odpadní dešťové vody ze
zpevněných ploch, které mohou být zatíženy znečištěním úkapy ropných látek z automobilů a
manipulační techniky, musí být přečišťovány na odlučovači ropných látek.
Srážkové vody z odlučovače ropných látek budou odváděny rovněž do těžebního jezera.
Odpadní vody splaškové
V sociálním zařízení pískovny bude vyprodukováno okolo 330 m3 odpadních vod ročně. Odpadní
splaškové vody budou akumulovány v podzemní nepropustné jímce a budou pravidelně odváženy
k likvidaci, kterou je provozovatel povinen smluvně zajistit u oprávněné organizace.
Odpadní vody technologické
V procesu úpravy těžených štěrkopísků je technologická voda využívána ke sprchování těžené
suroviny, jejímž účelem je odstranění jemnozrnných jílovitých odplavitelných částic. Technologická
voda, čerpaná z těžebního jezera, vstupuje do technologického procesu a po průchodu zařízením
je odváděna do sedimentační laguny ohrázované od samotného těžebního jezera.
Během úpravy suroviny (promývání štěrkopísků) nevstupují do procesu žádné cizorodé látky, které
by mohly technologickou vodu kontaminovat, případně způsobit změnu jejího chemického či
fyzikálního složení. Technologická voda přichází do kontaktu pouze s přírodním materiálem,
pocházejícím ze stejného horninového prostředí. Nerozpuštěné látky (vyplavená jílovitá frakce)
obsažené v technologické vodě se usazují v sedimentační laguně a technologická voda se tak do
těžebního jezera vrací ve stejné kvalitě, v jaké do úpravárenského procesu vstupuje.
Předpokládaná produkce technologických odpadních vod je 200 tis. m3/rok.
Důlní vody
Důlními vodami jsou dle zákona č. 44/1988 Sb. veškeré vody v těžebním jezeře, přičemž
organizace provádějící těžbu může dle tohoto zákona důlní vody využívat pro vlastní potřebu (jako
vodu technologickou, užitkovou a požární), a to podle podmínek stanovených příslušným
vodoprávním úřadem. Podle § 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách jsou důlní vody považovány za
vody povrchové či podzemní a vodní zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak. V případě těžby v navrhovaném DP Olšany u Prostějova půjde především o podzemní vody
(těžební jezero) a částečně i o vody povrchové (srážkové vody dopadající na plochu štěrkoviště),
k jejichž užívání stanoví podmínky příslušný vodoprávní úřad.
Recipient
Odpadní srážkové i technologické vody budou vypouštěny do těžebního jezera. Podmínky pro
nakládání s těmito vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad. Do vodního toku Blata, protékajícího
východně podél navrhovaného DP Olšany u Prostějova, nebudou žádné odpadní vody vznikající
v souvislosti s těžbou štěrkopísku vypouštěny.
B.III.3. Odpady
Z provozu těžby a úpravy štěrkopísku budou produkovány odpady zejména z údržby a oprav
provozovaných technologických zařízení. Vlastní těžba a úprava suroviny nejsou významným
zdrojem odpadů.
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Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz záměru bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje
výstavbu nových kapacit na využití nebo odstraňování odpadů.
Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané druhy produkovaných odpadů.
Tabulka č. 7: Předpokládané druhy a množství produkovaných odpadů při provozu (rok)

Kód odpadu Název odpadu

Množství

Nakládání

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

50 kg

Spalování

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

50 kg

Spalování

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

100 kg

Spalování

15 01

Obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

50 kg

Spalování
Ukládání

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

100 kg

Spalování

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy
(včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto
vozidel a z jejich údržby

16 01 13*

Brzdové kapaliny

50 kg

Spalování

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

50 kg

Spalování

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné akumulátory

100 kg

Recyklace

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),
kamení a vytěžená hlušina

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

500 t

Ukládání

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

500 kg

Ukládání

20 03 04

Kal ze septiků a žump

5t

ČOV

Všechny odpady z výrobních procesů musí být posouzeny z hlediska nebezpečnosti ve smyslu
platné legislativy. Způsoby využití či odstranění těchto odpadů budou závislé na jejich vlastnostech
a budou postupně upřesňovány v průběhu další projektové přípravy a realizace záměru.
B.III.4. Ostatní
Hluk
V rámci posuzovaného záměru je uvažováno s provozem následujících typů zdrojů hluku:
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a) technologické zdroje hluku
Jde o soubor následujících technologických zařízení:
·

zemní rypadlo, skrývka hlušiny

·

nákladní vozidlo, odvoz hlušiny

·

korečkové rypadlo, těžba štěrkopísku z vody

·

drapákový bagr, těžba štěrkopísku z vody

·

semimobilní třídící linka, úprava štěrkopísku

·

kolový nakladač s dieselovým pohonem, nakládka štěrkopísku

Akustické parametry všech uvedených zařízení byly ověřeny měřením, které je součástí
hlukové studie (příloha č. 2.2.). Parametry zjištěné měřením na prakticky shodném zařízení
byly využity jako vstupní data pro výpočet hluku z technologických zdrojů. Výsledky jsou
prezentovány v příslušných kapitolách oznámení a souhrnně v hlukové studii.
b) vnější nákladová doprava
Dopravní provoz související se záměrem je hodnocen jako zdroj hluku, přestože ve smyslu
platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991,
novelizace 1996, 2004) je považována za zdroj hluku z dopravy "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za
hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší
než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
Doprava vyvolaná záměrem zdaleka nedosahuje výše uvedené hodnoty v žádné
z hodnocených variant.
Dopravní zátěž se rozděluje do dvou směrů, takže reálné dopravní intenzity v každém
směru budou nižší než uvedené celkové hodnoty. Podrobnější údaje o dopravních zátěžích
uvádí kapitola B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba
dopravního proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Výpočet
dopravního hluku je rovněž součástí hlukové studie a příslušných kapitol oznámení.
Vibrace a záření
Jiné výstupy do prostředí (vibrace, záření, zápach) nejsou u předloženého záměru očekávány.
B.III.5. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Dobývací prostor Olšany u Prostějova je situován v rovinatém terénu údolní nivy. Zájmové území
je prakticky v celém rozsahu využíváno k zemědělské pěstební činnosti. Realizací záměru budou
stávající plochy zemědělské půdy postupně nahrazeny vodní plochou těžebního jezera. Dojde k
významné změně charakteru povrchu bez významných změn reliéfu. Terénní úpravy budou
spočívat v úpravě břehů vznikajícího těžebního jezera.
Stavební objekty provozního zařízení nebudou mít trvalý charakter. Vesměs se bude jednat o
lehké snadno demontovatelné objekty, nepřesahující výšku 6 m, které mohou být v krátkém čase
odstraněny. Zemní tělesa skrývek a hotových výrobků nepřesáhnou výšku 10 m a budou mít
dočasný charakter.
Zásah do krajiny a krajinného rázu vyvolaný realizací záměru je hodnocen v příslušných kapitolách
oznámení.
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ČÁST C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Charakteristika území, využití území
Navržený dobývací prostor se nachází mezi obcemi Olšany a Lutín, severně od stávající zástavby
obce Olšany u Prostějova.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 214 m n.m.
V místě navrženého DP se v současné době vyskytují pouze zemědělské pozemky. Území je
vymezeno přirozenými hranicemi toku Blaty (na východě) a silnicí III/57011 (na západě).
V území převažuje zemědělské využití, i když v širším okolí se nacházejí různé průmyslové a
komerční objekty. Nejbližší obytná zástavba se nachází na severním okraji obce Olšany ve
vzdálenosti cca 100 až 250 m od hranic navrženého dobývacího prostoru.
Ovzduší
Zájmové území se nachází v prostoru mezi městy Prostějov (jižně) a Olomouc (severně). Jde o
převážně zemědělskou krajinu střední Moravy.
Území obce Olšany nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR – prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Voda
Plocha navrhovaného DP Olšany u Prostějova je umístěna v CHOPAV Kvartér řeky Moravy a je
součástí PHO 2. stupně – vnější nevyužívaného vodního zdroje Olšany. Nejblíže navrhovaného
dobývacího prostoru se vyskytuje již zmiňovaný VZ Olšany (jímací objekty ve vzdálenosti cca 250
m JJV od DP) a provozovaný VZ Trávníky (jímací objekt cca 450 m S od DP).
Navrhovaný DP leží v inundačním území řeky Blaty, prostor byl za posledních 10 let 4x zaplaven,
z toho rozsáhleji pouze v roce 1996, kdy došlo k významnému vybřežení říční vody za současného
vysokého stavu hladiny podzemních vod.
Půda, geofaktory
Zájmové území je situováno na produkční zemědělské půdě, u níž je nízká přirozená úrodnost
(pozemky v rozhodující výměře náleží do IV. třídy ochrany ZPF) nahrazována vysokými
energetickými vklady do půdy (agrotechnika, výživa, chemická ochrana) a intenzifikačními
opatřeními (plošně meliorované pozemky).
Navržený záměr využívá část výhradního ložiska štěrkopísků Olšany – Lutín, na území jiných
zdrojů nerostných surovin záměr nezasahuje.
Fauna, flóra, ekosystémy
Záměr je lokalizován na ploše orné půdy mimo území chráněných částí přírody. Dotčené území se
nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:
® V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v žádném národním parku
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nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
® Dotčené území není součástí přírodního parku.
® Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.
® Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Nejhodnotnější ekosystémy jsou situovány v bezprostřední blízkosti, a to východně od
navrhovaného DP a jsou vázány na vodní tok Blaty (plochy územního systému ekologické
stability).
Celkově lze zájmové území charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území
poznamenané antropogenními vlivy (stavební a zemědělská činnost). Z hlediska ekologické
stability lze území vlastního dobývacího prostoru hodnotit stupněm 1 (polní kultury).
V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru. Znečištění podzemních vod pocházející ze zdrojů S-V od zájmového
prostoru bylo sanováno na úroveň stanovených limitů.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Za účelem popisu kvality ovzduší jsou využity údaje z blízkých stanic imisního monitoringu.
Nejbližší stanice imisního monitoringu jsou stanice v Olomouci, vzdálené od hodnocené lokality
cca 9 km a stanice v Prostějově vzdálená cca 8 km.
Oxid dusičitý (NO2) - 2005

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
měřící stanice dosahují úrovně cca 60% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace pak do 64% limitu (LV=200 µg.m-3).
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Benzen - 2005

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace benzenu v blízkosti měřící
stanice dosahují úrovně cca 34% imisního limitu (LV=5 µg.m-3).
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v obci Olšany na základě výsledků měření
měřících stanic z městského prostředí je poněkud problematické, především s ohledem na
významný vliv emisí automobilové dopravy na rychlostní komunikaci R 46 a malý vliv bodových
zdrojů.
V jižní části obce Olšany mohou být dosahovány hodnoty vyšší než údaje z měřících stanic,
v severní části, více vzdálené od R 46 pak naopak hodnoty nižší.
Klimatické poměry
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s následující
charakteristikou:
T 2 - dlouhé, teplé a suché léto; přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem;
zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Tabulka č. 8: Klimatická charakteristika lokality
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50
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Sluneční svit a oblačnost
Průměrná roční délka trvání slunečního svitu v období 1961-1990 činí 1 605,7 hodin. Průměrná
roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,5, přičemž nejvyšší
oblačnost pozorujeme v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu.
Teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,5°C, přičemž nejchladnějším měsícem je
leden, nejteplejším červenec.
Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě se pohybují v rozmezí 24 - 25°C. Průměrná denní
minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních měsících výrazně závislá na typu reliéfu a klesají
na -5°C. V létě se průměrná denní minima pohybují kolem 12°C.
Průměrná denní teplota vzduchu ≤ 0°C charakterizuje nástup a ≥ 0°C konec zimy. V průměru zde
začíná zima v druhé dekádě prosince a končí začátkem druhé dekády února.
Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, představuje nástup jara
a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území
začíná začátkem poslední dekády března, podzim zde končí v druhé dekádě listopadu.
Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území na
přelomu druhé a třetí dekády dubna a končí v druhé dekádě října.
Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu druhé a
třetí dekády května a končí v druhé dekádě září.
Vlhkost vzduchu
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemž nejvyšších hodnot
dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu a květnu.
Atmosférické srážky
Průměrné roční úhrny srážek se pohybují v rozmezí 550-650 mm (Olomouc 560 mm), přičemž
nejvíce srážek spadne v červenci, nejméně v únoru.
Vítr
Převládají větry severozápadního směru (15%). Četné je rovněž proudění jižního (12%) a
severního směru (12% ).
Mezoklimatické poměry
Řešené území je dobře provětráváno a nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí
teploty vzduchu.
V rovinatém území údolní nivy Blaty je na pozadí makrosynoptických meteorologických situací
ovlivňováno lokální klima zejména charakterem zemského povrchu (zástavba, vegetační kryt,
vodní plochy), který s roční dobou prodělává významné změny. Na jednotlivých plochách dochází
k rozdílnému pohlcování, akumulaci a uvolňování energie slunečního záření v závislosti na denní a
roční době. Vodní plochy a plochy s vegetací více pohlcují a pomaleji uvolňují sluneční energii než
plochy zastavěné a bez vegetačního krytu a pod. Velká pestrost aktivního povrchu a velká
proměnlivost jeho fyzikálních vlastností pak vede k výměně vzduchových hmot, které se nad ním
vytvářejí, tedy k směrově i intenzitně velmi proměnlivé mikrocirkulaci mezi plochami rozdílné
teploty a tak k ovlivňování teploty a vlhkosti vzduchu v přilehlém okolí.
V současné době je povrch navrhovaného dobývacího prostoru část roku (ve vegetačním období)
krytý vegetací pěstovaných zemědělských plodin a ve zbývající části roku je bez vegetačního
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krytu. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že v území dochází ke změnám klimatických podmínek
v lokálním měřítku mezi letním a zimním obdobím, přičemž vegetační kryt v letní části energii více
akumuluje na rozdíl od plochy bez vegetace, která naopak energii více vyzařuje a působením
dochází k formování místních klimatických podmínek.
C.II.2. Voda
Hydrologický popis území
Podle hydrologického členění náleží plocha navrhovaného DP Olšany u Prostějova k povodí
hlavního toku Moravy 4-12-01 Morava od Bečvy po Hanou, v detailnějším členění pak přísluší k
povodí 4-12-01-024 Blata – Klopotovice.
Podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. je Blata po jez v Olšanech u Prostějova (km 21,35) významný
vodní tok. Blata, tvořící východní hranici zájmového území, pramení u Vilémova na Drahanské
vrchovině a ústí zprava do Moravy u obce Lobodice. Celková délka toku je 44,5 km, povodí
s plochou cca 305 km2 má protáhlý tvar, přičemž lesy zabírají pouze 10% z celkové plochy.
Správce toku je Povodí Moravy, s.p. Brno.
Průměrný průtok za období let 1949 – 68 ve stanici Klopotovice dosahoval 0,62 m3/s.
Z dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků vyplývá, že měsíční maxima připadají na konec
zimního a začátek jarního období (únor – duben). Nejméně vodné jsou z hlediska průtoku Blaty
podzimní měsíce září a říjen. Průměrný vodní stav na řece Blatě ve vodoměrné stanici Klopotovice
za období 1981 – 1990 je 0,85 m, pravděpodobnost překročení 90 % je přiřazena vodnímu stavu
0,70 m, pravděpodobnost překročení 10 % vodnímu stavu 1,12 m.
Koryto řeky Blaty vede především v jílovitohlinitých náplavech a jen výjimečně spočívá svým dnem
na povrchu zvodněné písčito-štěrkovité akumulace. Jelikož řeka Blata neprořezává svrchní polohy
písčitých štěrků nedochází k hydraulické spojitosti a k významnější komunikaci říční vody s vodou
podzemní. Vodní stupeň umístěný na řece Blatě v jižní části obce Olšany u Prostějova způsobuje
vzdutí hladiny povrchové vody až o 1,85 m, přičemž i při jižním okraji navrhovaného DP Olšany u
Prostějova se stále projevuje vliv vzdutí na úroveň hladiny vody ve vodním toku.
Kvalita povrchových vod
Jakost povrchových vod je sledována správcem toku. Dle námi provedených terénních měření
dosahovala konduktivita v řece Blatě od 664 do 823 µS/cm a hodnota pH se pohybovala
v intervalu 7,81 až 7,94. Kvalita říční vody je částečně ovlivněna vypouštěním vyčištěných
odpadních vod z ČOV Lutín prostřednictvím otevřeného příkopu severně od navrhovaného DP
(konduktivita 1265 µS/cm, pH 8,44).
Zátopová území
Navrhovaný DP Olšany u Prostějova představuje inundační území řeky Blaty. Za posledních 10 let
zde došlo celkem 4 x k rozlití říční vody do území navrhovaného DP Olšany u Prostějova, a to
v letech 1996, 1997, 2002 a 2005. Nejrozsáhleji bylo území zatopeno v roce 1996, kdy kromě
rozlití říční vody byla rovněž vysoko hladina podzemní vody, která v místě drenáží místy
vystupovala na terén. V letech 1997, 2002 a 2005 docházelo pouze k lokálnímu zaplavení území
přes otevřený příkop odvádějící vodu z ČOV Lutín, do něhož se dostala říční voda, jenž následně
zalila území jižně od ČOV.
První povodňový stupeň (bdělost) je ve vodoměrné stanici v Klopotovicích dosažen při vodním
stavu 180 cm, jemuž odpovídá průtok 2,9 m3/s, 2. povodňový stupeň (pohotovost) při vodním stavu
230 cm a průtoku 5,0 m3/s. Třetí povodňový stupeň (ohrožení) je vyhlášen při dosažení vodního
stavu 280 cm, což odpovídá průtoku 10,0 m3/s.
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Podzemní vody
Navrhovaný DP Olšany u Prostějova je situován v depresní struktuře přehloubeného říčního koryta
vyplněného fluviálními kvartérními a pliopleistocenními sedimenty. Jedná se o jednokolektorový
freatický systém, hladina podzemní vody je souvislá, mírně napjatá a bývá zastižena v hloubkách
okolo 3 – 4 m pod terénem. V průzkumných a monitorovacích dílech se hladina podzemní vody
ustaluje v hloubkách 1 – 2 m pod terénem, rozkyv hladiny v průběhu roku dosahuje 1,2 m.
Kvalita podzemní vody
Po chemické stránce je podzemní voda slabě alkalická, středně tvrdá, typu Ca – HCO3 až Ca – Mg
- HCO3, bez bakteriologické závadnosti, se zvýšenými obsahy železa a manganu, které jsou
přírodního původu. V území navrhovaného DP Olšany u Prostějova je podzemní voda prosta
znečištění. Západně od silnice Olšany u Prostějova – Lutín procházel v minulosti tranzitní pruh
podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky, kde probíhalo od roku 2002 do
začátku roku 2006 sanační čerpání podzemních vod. Významnější zbytková tranzitní kontaminace
se v současnosti nachází pouze jihozápadně od navrhovaného DP v západní části obce Olšany u
Prostějova.
Podrobnější informace o výskytu a kvalitě podzemní vody v zájmovém území jsou prezentovány
v příloze č. 3.3. Hydrogeologický posudek.
Důlní vody
Důlní vody bude tvořit podzemní voda s otevřenou hladinou postupně se rozšiřujících těžebních
jezer (I. a II. etapa těžby) a atmosférické srážky, dopadající na plochu DP. Těžební organizace
bude důlní vody využívat jako vodu užitkovou, technologickou a požární. V případě vytěžení
celého navrhovaného DP vzniknou 2 jezera o vodních plochách cca 21,7 a 29,5 ha s hloubkou
přibližně 22 m. Při oddělení jezer zůstatkovým pruhem původních hornin bude dle modelové
simulace při průměrných vodních stavech hladina v severním štěrkovišti na kótě 212,8 m n.m.,
v jižním štěrkovišti se hladina důlní vody ustálí na kótě 212,5 m n.m.
Vodní zdroje
Navrhovaný DP Olšany u Prostějova je součástí hydrogeologického subrajónu č. 162-1 Povodí
Blaty se značným vodohospodářským významem. Území je součástí Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy a PHO 2. stupně – vnější (2b) nevyužívaného VZ
Olšany.
V blízkém i širším okolí navrhovaného DP Olšany u Prostějova jsou umístěny vodní zdroje pro
hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Nejblíže navrhovaného DP se vyskytuje
nevyužívaný vodní zdroj Olšany u Prostějova (majitel Středomoravská vodárenská, a.s., jímací
objekty ve vzdálenosti cca 250 m jihovýchodně od DP) a provozovaný vodní zdroj Trávníky (jímací
objekt 450 m severně od DP), s povoleným odběrem 21 l/s a 353 tis. m3 za rok. Ročně je
z vodního zdroje Trávníky, jehož provozovatelem je nově společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Brno, odebíráno cca 180 tis m3 vody, která je využívána k zásobování pitnou vodou obce Lutín.
V roce 2001 proběhla revize ochranných pásem tohoto vodního zdroje. Plošně rozsáhlejší OP II.
stupně zaujímá plochu cca 7,2 ha, je přibližně čtvercového tvaru a nezasahuje do navrhovaného
DP Olšany u Prostějova.
Další z provozovaných vodních zdrojů (VZ Dubany) se nachází až ve vzdálenosti více než
3 km jižně od navrhovaného DP, západně od obce Dubany, který je součástí skupinového
vodovodu Prostějov, je ve vlastnictví Středomoravské vodárenské, a.s., přičemž jeho správu má
na starosti VAK Prostějov, a.s. Z vodního zdroje Dubany, situovaného do písčitoštěrkovité rozsáhlé
kvartérní akumulace je dle povolení možno odebírat až 30 l/s podzemní vody. Celkový odběr za
rok 2005 činil 202 tis. m3. Kolem jímacích objektů jsou vyhlášena OP I. a II. stupně, které leží jižně
od navrhovaného DP Olšany u Prostějova.
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Zásobování nejbližších obcí Lutín a Olšany u Prostějova pitnou vodou je řešeno z veřejné
vodovodní sítě (VZ Trávníky a skupinový vodovod Prostějov). Především v obci Olšany se však
stále nachází značné množství domovních studní, využívaných jako zdroje užitkové vody.
Meliorace
Navrhovaný DP Olšany u Prostějova se nachází v území, které je vzhledem k zemědělské činnosti
a vysoké úrovni hladiny podzemní vody odvodňováno kanály melioračního zařízení. Plošná
meliorace byla v tomto území vybudována již v roce 1907 a dle informaci získaných od pracovníků
Zemědělské vodohospodářské správy, pobočka Prostějov, jsou drenáže součástí jednotlivých
pozemků a tedy i majetkem vlastníků těchto pozemků.
Pramenní oblasti
Záměr je lokalizován mimo pramenní oblasti.
C.II.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Plocha navrženého dobývacího prostoru se nachází na zemědělsky obhospodařované půdě, která
je součástí bloku orné půdy, pravidelného tvaru ohraničeného trvalými hranicemi v terénu (vodní
tok, komunikace, zástavba).
Za účelem popisu půdního krytu dotčeného území byl v rámci práce na oznámení proveden
předběžný pedologický průzkum. Tento průzkum vychází z mapových podkladů BPEJ a zadání
hranic řešeného území. Podrobnější informace viz příloha č. 3.1. Předběžný pedologický průzkum.
Mateční půdní materiály
Matečným substrátem jsou většinou silně vápnité nivní uloženiny, někdy i zvětraliny slínovců
anebo nízké písčité terasy ovlivněné vysoko položenou hladinou spodní vody. Složení sedimentů
je závislé na petrografickém složení a stavbě celého povodí nad daným místem.
Půdní typy
Černice
Černice vystupují nejčastěji v nivách, zejména při jejich vnějších okrajích. Hlavním půdotvorným
pochodem je intenzivní humifikace spolu s glejovým procesem v hlubších spodinách.
Humusový horizont je velmi tmavě zbarven a dosahuje mocnosti mnoha decimetrů, s přibývající
hloubkou je stále více ovlivňován glejovým procesem. Obsah humusu je zvláště u těžších půd
velmi vysoký, jeho kvalita je obvykle dobrá. Sorpční vlastnosti jsou velmi dobré až dobré. Fyzikální
vlastnosti mají tyto půdy při povrchu příznivé, do hloubky, zejména u těžkých půd se obvykle rychle
zhoršují.
V řešeném území je skupina zastoupena těmito hlavními půdními jednotkami (HPJ):
63

Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a
velmi těžké, bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní
vody.

Okrajově mohou být dotčeny:
03

Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších
s podložím jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem
příznivým až mírně převlhčeným.
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61

Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových
hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení.

62

Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši i
sprašových hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní
vodou kolísající v hloubce 0,5 – 1,0 m.

Agronomická charakteristika půdy
V zájmovém území významně převládají půdy náležející dle metodického pokynu MŽP ČR ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 do IV. třídy ochrany ZPF. Jedná se o půdy přirozeně méně úrodné,
těžké až velmi těžké, slévavé, obtížně obdělávatelné se sklonem k hrudovatění.
Velmi okrajově zde dle evidence BPEJ zasahují zvláště chráněné půdy náležející do I a II. třídy
ochrany ZPF, jejich zastoupení se pohybuje do 5% z celkové výměry. Jedná se o půdy velmi
úrodné s příznivými biologickými, fyzikálními i chemickými vlastnostmi.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie
Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled.
Subprovincie

: Vněkarpatské sníženiny

Oblast

: Západní Vněkarpatské sníženiny

Celek

: Hornomoravský úval

Podcelek

: Prostějovská pahorkatina

Okrsek

: Blatská niva

Z hlediska typologického členění jde o akumulační rovinu kvartérních struktur v oblasti nižších
fluviálních teras a údolní nivy, vymezenou podél vodního toku Blata. Kolem říčního koryta se
vyskytují břehové porosty, místy s nevelkými lužními lesíky. Okolní rovinaté území je až na
výjimky zemědělsky obhospodařováno.
Jedná se o reliéf charakteru akumulační roviny podél řeky Blaty převážně na neogenních a
kvartérních sedimentech s výškovou členitostí do 30 m. Převažují rozsáhlé plošiny kryté spraší a
nivními uloženinami.
Nadmořská výška terénu zájmového území, jenž bylo v minulosti utvářeno především akumulačně
erozivní činností řeky Moravy a později řeky Blaty, se pohybuje od 217 do 213 m n.m., a vyznačuje
se mírným jihovýchodním sklonem. Poměrně úzká údolní niva je lemována na V i Z fluviálními
písčitými štěrky svrchní akumulace kralické terasy. Jihozápadně od zájmového území za
komunikací spojující Olšany u Prostějova a Lutín se terén výrazněji zvedá až na úroveň
přesahující 230 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území do karpatské předhlubně. Na geologické
stavbě širšího okolí se podílí především neogenní a kvartérní sedimenty. Jejich podloží tvoří
krystalinikum Českého masivu a jeho paleozoický obal.
Zájmové území se nachází v prostoru Hornomoravského úvalu, který je tvořen převážně
komplexem neogenních a kvartérních sedimentů. Starší horniny se vyskytují pouze jako izolované
ostrůvky. Nejbližší ostrov předneogenních hornin se nachází cca 500 m východně od
navrhovaného DP a vytváří významný, zlomově vyzvednutý geomorfologický prvek, tvořený
dolomitizovanými vápenci středního a svrchního devonu, jejichž podloží tvoří fylity a granitoidy
(NPP Na skále).
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Neogenní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny miocénní lanzendorfskou sérií a
pliocenní pestrou sérií. V zájmovém území, situovaném v přehloubeném paleořečišti lze výskyt
pliocenních jílovitých jezerních sedimentů očekávat v ose deprese v neogenním reliéfu v
hloubkách až okolo 40 m, tedy v úrovni okolo 175 m n.m. Naopak na svazích krystalinika vystupují
vlivem pobádenské tektoniky neogenní jíly téměř na povrch.
Kvartérní pokryv v prostoru Hornomoravského úvalu tvoří především fluviální sedimenty, které
vzhledem k dřívější erozivní činnosti paleotoku a následné činnosti akumulační dosahují
v zájmovém území značných mocností. Počátky fluviální sedimentace lze sledovat již od staršího
pleistocénu, kdy se začala utvářet současná síť vodních toků.
Ve vlastním prostoru zájmového území byly rozlišeny tři říční terasy. Nejstarší z nich řadíme ke
stupni mindel. Tato terasa vyplňuje podélnou depresi, která se táhne od Tovačova přes
Klopotovice údolím Blaty k Senici na Hané.
Sedimentace tohoto štěrkopískového souvrství probíhala z větší části v jezerním prostředí
a v poměrně klidném období, mindelské staropleistocenní sedimenty jsou tvořeny písčitými štěrky
šedé až šedomodré barvy. Petrograficky jsou zastoupené křemenem, různými horninami
krystalinika s nízkým podílem kulmských hornin v písčité frakci, kde převládá amfibol, granát
a staurolit. Souvrství je nepravidelně prokládáno polohami jílů a písčitých jílů, které byly ve
zvýšené míře zastiženy především v okolí Olšan u Prostějova.
V nadloží této terasy je vyvinuta spodní akumulace hlavní (kralické) terasy (stáří mindel/riss), která
je nejdůležitější morfologickou jednotkou v terasovém systému celého Hornomoravského úvalu.
Sedimentace probíhala v interglaciálu v době značné unášecí síly řeky Moravy, o čemž svědčí
hrubozrnný materiál i značná petrografická různorodost. Sedimenty kralické terasy jsou
reprezentovány rezavohnědými štěrky s malým podílem písku. Z petrografického hlediska je
souvrství tvořeno zejména valouny křemene, dále křemence, pískovce, granitu, pegmatitu a ruly.
Jemná frakce je reprezentována křemenem a úlomky kulmských hornin.
V nadloží kralické terasy se nachází poslední, údolní terasa Blaty (niva), která je pravděpodobně
würmského až holocenního stáří. Štěrkopísky této terasy jsou téměř výhradně tvořeny valouny
kulmských hornin.
Z petrografických charakteristik jednotlivých štěrkopískových teras lze usuzovat, že se na jejich
sedimentaci podílela především řeka Morava, která byla hlavním dodavatelem klastického
materiálu ze svého povodí. Méně se na stavbě podílí její přítoky, které přinášely horninový materiál
především z oblasti Drahanské vrchoviny.
Celková mocnost fluviálních kvartérních sedimentů je v ose přehloubeného koryta (tzv. olšanský či
lutínský příkop), probíhajícího ve směru SSZ – JJV, odhadována až na 40 m. Sedimentární
komplex je většinou tvořen štěrkovitou a písčitou frakcí s nepravidelnými horizontálně uloženými
jílovitými proplástky, jenž jsou oproti klastickým sedimentům zastoupeny přibližně v poměru 1:5,
s nárůstem jílovitého podílu v sedimentech mindelského stáří.
V nadloží tohoto sedimentárního komplexu jsou uloženy zejména jílovitopísčité holocenní hlíny,
které mají na styku s podložními štěrkopískovými terasami výrazně vyšší podíl písčité frakce.
Nejsvrchnější vrstvu v hodnoceném prostoru tvoří černozemě a půdy lužního typu. Mimo zájmové
území se vyskytují i eolické pokryvy tvořené würmskými sprašovými komplexy, které dosahují
mocností až okolo 20 m.
Situace průzkumných objektů je součástí přílohy č. 3.3. Hydrogeologický posudek.
Hydrogeologická situace
Z hlediska hydrogeologické rajonizace se zájmové území nachází v subrajónu č.162-1 Povodí
Blaty, který je součástí rajónu č.162 Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu. Západně
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i východně od tohoto subrajónu vystupují neogenní sedimenty Hornomoravského úvalu (rajón
č.222).
Z geologické stavby zájmového území i širšího okolí vyplývá, že kvartérní a pliopleistocenní
sedimenty vyplňující depresní strukturu přehloubeného říčního koryta, navazují na obdobné
sedimenty v údolní nivě řeky Moravy a tvoří souvislou hydrogeologickou strukturu zásobovanou
svahovými přítoky z okolního krystalinika, především přes rozsáhlé dejekční kužely, podružně i
infiltrací z atmosférických srážek.
Průlinově propustné fluviální klastické sedimenty tvoří v zájmovém území jednokolektorový
zvodněný systém s freatickou zvodní a s mírně napjatou hladinou podzemní vody. Počevní izolátor
zde představují z hydrogeologického hlediska nepropustné neogenní jíly, stropní izolátor pak tvoří
jílovitopísčité povodňové hlíny. Akumulace kvartérních písčitých štěrků je považována za
jednokolektorový systém i přesto, že se v nich vyskytují méně propustné jílovité polohy. Není zde
však vyvinutá dostatečně souvislá a mocná jílovitá vrstva, která by v klastických sedimentech
vytvořila oddělenou zvodeň.
Medián součinitele filtrace průlinového kolektoru činí 2,56.10-4 m/s, krajní meze jsou 1,6.10-5
a 2,38.10-3 m/s. Podzemní voda proudí v generelu k JJV, souběžně s vodním tokem Blata.
Privilegovaný směr proudění podzemní vody je ve shodě s průběhem deprese v předkvarterním
reliéfu.
Hladina podzemní vody se v navrhovaném DP vyskytuje většinou v hloubkách od 1 do 2 m pod
terénem, míra její rozkolísanosti v průběhu roku dosahuje 1,2 m.
Údaje o výskytu podzemní vody v zájmovém území jsou podrobněji prezentovány v příloze č. 3.3.
Hydrogeologický posudek.
Nerostné suroviny
Z hlediska ložiskové geologie je výhradní ložisko štěrkopísků v zájmovém území tvořeno třemi
navzájem se překrývajícími terasami (sedimenty mindelské, sedimenty kralické terasy a sedimenty
Blaty), které vyplňují olšanský příkop. Dle těžebního záměru by ložisko bylo těženo do průměrné
hloubky okolo 22 m pod terén, celkové využitelné zásoby štěrkopísků v navrhovaném DP Olšany u
Prostějova byly odhadnuty na 8,97 mil. m3. Nepravidelné jílovité proplástky, vyskytující se v
zájmové svrchní akumulaci písčitých štěrků (s valouny většinou od 20 do 50 mm), dosahují
nejvyšších mocností v jižní části navrhovaného DP (od 1,0 do 2,4 m), v ostatní části DP
nepřesahují jílové vložky celkovou mocnost 1,0 m. Nadložní jílovité hlíny (hlušina) dosahují
průměrné mocnosti 3,2 m, podornice 0,33 m a orniční vrstva 0,35 m. Celková mocnost skrývky se
pohybuje od 3,3 do 4,4 m a s výjimkou sv. okraje navrhovaného DP narůstá směrem k východu.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Zájmové území těžby je situováno na intenzivně využívané zemědělské (orné) půdě. Podle Culka
(1996) náleží řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, k podprovincii
hercynské, k biogeografickému regionu prostějovskému, do biochory 2Nh - užší hlinité nivy 2. v. s.
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Potenciální vegetaci prostějovského bioregionu tvoří dubohabřiny svazu Carpion
(pravděpodobně převažovalo hercynské Melampyro nemorosi-Carpinetum), které jsou na svazích
vystřídány méně náročnými typy teplomilných doubrav (Potentillo albae-Quercetum na spraších,
na kulmu Sorbo torminalis-Quercetum). Primární bezlesí zřejmě chybělo.
Podle Mapy potenciální přírodní vegetace (Neuhäslová, 1998) náleží většina řešeného území ke
skupině černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Caprinetum), severovýchodní cíp ke
skupině střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum).
Flóra a fauna
Za účelem popisu aktuálního výskytu flóry a fauny v řešeném prostoru byl v rámci zpracování
oznámení proveden biologický průzkum lokality, který je v plném znění součástí oznámení (příloha
č. 3.2. Biologický průzkum).
Aktuálně se v zájmovém území vyskytují agrocenózy (kukuřice) s doprovodným výskytem běžných
polních plevelů. Přírodní druhy rostlin jsou soustředěny zejména v místech travnatých cest a
především na březích Blaty. Nejcennější segment představuje právě Blata se svými břehovými
porosty a přilehlým lužním lesíkem, s bohatým ekotonem a diverzifikovaným stromovým, keřovým i
bylinným patrem. Z hlediska lesních vegetačních typů se jedná o typ 2L1 – potoční luh.
Podle katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí, 2001) reprezentuje zájmové území
mapovací jednotku X2 – intenzivně obhospodařovaná pole. Lesík u Blaty s mimořádně kvalitním a
vitálním jilmem a topolem lze přiřadit mapovací jednotce L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek.
Při terénních průzkumech bylo zjištěno, že v řešeném území se vyskytují převážně běžné druhy
plevelů. V širším zájmovém území pak bylo zjištěno větší spektrum rostlin s výrazným podílem
ruderálních druhů. Přehled všech zjištěných druhů je uveden v příloze č. 3.2. Biologický průzkum.
Invazivní druhy jako je např. křídlatka nebyly dokumentovány. Pozornost bude třeba věnovat
akátu, který se sporadicky objevuje v břehových porostech může expandovat na plochy dotčené
těžbou.
Zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. nebyly v zájmovém území ani
jeho blízkém okolí zjištěny.
Zastoupení živočichů odpovídá druhově lokalizaci v západní části karpatského oblouku. Dalším
významným činitelem, který ovlivňuje složení fauny, je vegetační kryt - původní biocenózy byly
v plném rozsahu nahrazeny agrocenózami a náhradními společenstvy, vesměs silně
ruderalizovanými. Na zemědělské půdě, v zahradách u rodinných domků a podél komunikací se
vyskytují druhy charakteristické pro kulturní stepi a ruderály.
Z hlediska fauny nebyly přímo v zájmovém území těžby zjištěny žádné druhy ohrožené, silně či
kriticky ohrožené, podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. V bezprostřední blízkosti byl zjištěn výskyt
ohroženého čmeláka zemního, jehož biotop (břehy Blaty) nebude těžbou dotčen.
Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Z vyhodnocení ekologické stability území, které bylo provedeno jako součást biologického
průzkumu území, vyplývá, že zájmové území lze charakterizovat jako území nadprůměrně
využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, kde základní ekologické funkce musí být
soustavně nahrazovány technickými zásahy. Jedná se o krajinu narušenou, která je však ještě
v určité míře schopna autoregulace.
Základem ekologické stability území je lokální úroveň územního systému ekologické stability
podél vodního toku Blata. Biokoridor tvořený vodotečí a břehovými porosty představuje solidní
základ, který v některých úsecích nenaplňuje požadované parametry LBK (šířka, druhové složení).
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Lokální biocentrum v trati Trávníky u Olšan je plně funkční a vyhovující. Prvky vyšší úrovně ÚSES
(regionální, nadregionální) se v zájmovém území nevyskytují.
Charakter významného krajinného prvku má segment vodoteče Blaty s břehovými porosty a
lužní lesík přiléhající k meandru Blaty. Oba VKP požívají obecné ochrany a jsou rovněž vymezeny
jako plochy ÚSES. V území není vymezen žádný registrovaný VKP.
Údolní niva je významně pozměněná regulací vodoteče i intenzivním využitím zemědělské půdy.
V zájmovém území navrhovaného DP se nenachází žádná krajinná zeleň, neboť se jedná o
využívanou zemědělskou půdu. Mimořádně krásné exempláře topolů a zejména jilmů najdeme
v lužním lesíku, přiléhajícímu k řešenému území, nebyly však za památné stromy prohlášeny.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (NPR,
NPP, CHKO, PR, PP). Zájmy ochrany přírody v širším okolí reprezentuje národní přírodní památka
NPP Na skále, cca 500 m východně od zájmového území (k.ú. Žerůvky).
Soustava Natura 2000 nebude navrhovanou stavbou dotčena. V zájmovém území ani v jeho
blízkém okolí (katastry sousedních obcí) není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani
ptačí oblast.
Ekosystémy
Navrhovaný DP je situován na agrocenózách, tj. na umělých porostech polních kultur, zcela
závislých na hospodářské činnosti člověka. Cenné ekosystémy jsou vázány vodní tok Blaty a jsou
již vymezeny jako součást ÚSES i VKP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k situování
záměru na ornou půdu není problematika ekosystémů zájmového území podrobněji popisována.
Krajina, krajinný ráz
Zájmové území představuje antropogenní intenzivně využívanou krajinu s nízkým zastoupeních
přírodních a přírodě blízkých struktur. Zájmové území je dlouhodobě zemědělsky využíváno a má
charakter produkční obilnářské krajiny, což lze považovat za typickou kulturně – historickou
charakteristiku krajinného rázu. Rovinatý terén a otevřená krajinná scéna mají za následek velký
dosah viditelnosti jednotlivých stávajících i budoucích krajinotvorných prvků a struktur. Sídelní
siluety Olšan i Lutína jsou pohledově velmi exponované.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyl zřízen k ochraně krajinného rázu dle §12 zákona
č. 114/1992 Sb. přírodní park.
C.II.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava, hluk
Území prověřovaného záměru se nachází na území obce Olšany, v severní části správního
obvodu města Prostějov.
Rozloha katastru činí 1105 ha s průměrnou nadmořskou výškou 217 m n. m.; počet obyvatel je
1458.
Historie osídlení a obce
Zprávy o pravěkém osídlení říčky Blaty v místech dnešní vesnice jsou sporadické a neúplné.
Nečetné stopy pravěkého osídlení pocházejí z trati Zlatniska a Lánský kříž. Zlatniska byla střídavě
osídlena od 5. tisíciletí před n. l. a nálezy na Lánském kříži ukazují na osídlení až v daleko mladší
době, kolem roku 1000 před. n. l.
Nejstarší památky, doložené v archeologickém materiálu, patří kultuře s moravskou malovanou
keramikou z mladší doby kamenné. Osada lidu s touto kulturou zde nacházela kolem roku 4500 4000 před n. l. V pozdní době kamenné (3500 - 2000 před n. l.) na osadu lidu s moravskou
malovanou keramikou navazuje osada lidu s kulturou nálevkovitých pohárů. Další archeologické
nálezy pocházejí z doby kultury šňůrové, kultury věteřovské a kultury lužické. Sled kultur před
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naším letopočtem uzavírají kultury vytvořené na našem území Kelty. Od přelomu 5. a 6. století n. l.
se objevují stopy osídlení Slovany.
Olšany, v současnosti Olšany u Prostějova, se poprvé připomínají v historických pramenech k roku
1131 a jsou jednou ze středně velkých venkovských obcí na okrese Prostějov. Leží mezi městy
Prostějov a Olomouc. Název obce je odvozen od slova "olše".
Obec patří k typicky nížinatým obcím. Vesnicí protéká říčka Blata, která pramení na Zábřežské
vrchovině (u Vilémova) a ústí do řeky Moravy. Obec patří k oblasti střední Hané
První písemná zpráva o Olšanech pochází z roku 1131, kdy byl dokončen a vysvěcen nový
biskupský kostel sv. Václava v Olomouci. Olšany byly v té době zeměpanským majetkem
olomouckých údělných knížat a novému kapitulnímu kostelu byla darována malá část vsi.
V průběhu celého středověku se střídaly majetkové poměry a držba. Ve 14. století se v Olšanech
vedle majetkových zájmů církevních institucí začínají prosazovat zájmy drobné šlechty a později i
zájmy olomouckých a prostějovských měšťanů. Na prahu husitských válek byly Olšany rozděleny
mezi šest majitelů, z nichž polovinu tvořily církevní instituce a polovinu nepříliš bohatí zemané.
Vývoj po husitských válkách vedl k centralizaci držby. Na počátku 16. století vlastnil největší díl, asi
polovinu vsi, klášter sv. Kateřiny v Olomouci a druhý, co do velikosti, byl díl v majetku Jana z
Perštejna. Roku 1568 se stává skoro celá obec majetkem premonstrátů z Klášterního Hradiska.
Premonstrátský klášter v Hradisku u Olomouce byl v předhusitské době nejbohatším na Moravě a
patřil mezi nejvýznamnější. Olšany byly na počátku 16. století velkou a bohatou vesnicí. Ze
zámožných olšanských rodin se rekrutovali někteří prostějovští měšťané (např. Valentin Olšanský 1471, Pavel Masař z Olšan - 1477) a rodopisní autoři kladou do Olšan také původ rodiny Pavlátů z
Olšan, kteří byli v roce 1536 přijati do řádu moravského rytířstva.
Pro Olšany znamenal největší katastrofu pobyt švédských vojsk v letech 1642 - 1643 a 1645 v
průběhu třicetileté války. Olšany byly téměř zničeny i s dvorem, kostelem a farou. Vlastní vesnice
se v průběhu první poloviny 18. století příliš nerozrůstala a zůstávala stále typicky zemědělskou. V
polovině 18. století zasáhly do života obce krutě opět války, tentokráte pruské.
Po roce 1848 uzákonil byly Olšany podřízeny okresnímu úřadu v Olomouci a v roce 1855 nově
zřízenému okresnímu úřadu v Prostějově. Do obce Olšany byly začleněny v roce 1850 osady
Karlov a Hablov.
Olšanské zemědělství bylo ve druhé polovině 19. století značně pokrokové. V obci bylo založeno
několik zemědělských podniků (mlékárna, pivovar, mlátící družstvo, Zásobní spolek), rozvíjela se i
výroba a navazující řemesla. Mezi světovými válkami ve 20. století se obec stavebně značně
rozrostla.
Během prvních poválečných let došlo k velkému úbytku obyvatel. Velká část osob se vydala do
blízkého pohraničí, část obyvatel přesídlila do nedalekých měst Olomouce a Prostějova.
Nejvíce se charakter obce měnil v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Bylo postaveno
nákupní středisko, nová mateřská škola, nová silnice z Brna do Olomouce byla postavena již mimo
obec a stará silnice vedoucí obcí byla rekonstruována
Historické a kulturní památky
V obci je několik památkových objektů, z nichž mezi nejvýznamnější patří kostel sv. Jana Křtitele
(první zmínka datovaná k r. 1373). Mezi další patří též fara, stará škola a drobné sakrální objekty
(sochy a kříže).
Žádný z památkově chráněných objektů se nenachází na území navrženého dobývacího prostoru
nebo v jeho blízkosti.
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Navržený DP nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné
kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s
významnou osobou.
Území dotčené záměrem ani jeho okolí není využíváno ve významnější míře rekreačními
aktivitami. Krátkodobé odpočinkové aktivity mohou být vázány na intravilán obce i na okolní krajinu
(lesy, vodní toky, louky).
Hluková situace
Plocha dobývacího prostoru se nachází v zemědělsky využívaném území, jehož západní hranici
tvoří silnice III/57011 Olšany – Lutín. Západně od lokality vyrůstá průmyslová zóna menšího
rozsahu s dopravním napojením na uvedenou komunikaci 3. třídy.
Stávající hluková zátěž zájmového území je dána působením všech zdrojů hluku v území.
Vzhledem k charakteru prostředí se akusticky nejvýznamněji projevuje silniční doprava, a to jak po
silnici III/57011 severně od Olšan, tak i doprava po rychlostní komunikaci R46 východně od Olšan.
Ostatní zdroje hluku (průmysl, zemědělská výroba a pd.) mají lokální charakter bez plošného
ovlivnění zájmového území.
Vzhledem k nutnosti popisu současného stavu hlukové zátěže bylo v rámci práce na oznámení
provedeno měření hluku. Pro měření bylo vybráno místo podél silnice III/5707 vedoucí z prostoru
těžby přes obec Olšany ke komunikaci R46. Na tomto úseku komunikace není prováděno sčítání
dopravy, ze kterého by bylo možné stanovit hlukové imise v okolí komunikace. Proto bylo v rámci
měření hluku ve zvoleném profilu prováděno i sčítání dopravy.
Místo bylo zvoleno v profilu s oboustrannou zástavbou, 2 m před fasádou rodinného domu, 3 m
nad úrovní země. Podrobnější informace o provedeném měření jsou uvedeny Protokolu měření
hluku, který je součástí přílohy č. 2.2. Hluková studie.
Z provedeného měření vyplývá, že v uvedeném profilu komunikace se za současného stavu denní
hluková imise z automobilové dopravy v denní době (tj. 6 až 22 h) bude pohybovat (při zvýšené
nejistotě + 2 dB) u chráněných staveb v úrovni LAeq,16h = 65,7 dB.
V okolí silnice III/5707 (přes Olšany) jsou hodnoty limitní ekvivalentní hladiny akustického tlaku
LAeq,T = 55/45 dB

den 16h/noc 8h.

S ohledem na stávající právní úpravu je možné zde uplatnit korekci pro tzv. starou hlukovou zátěž
+20 dB k základní hladině 50 dB, neboť již před 31.12.2000 zde intenzita dopravy způsobovala
překročení limitu uvedeného limitu (55/45 dB). Upravené limitní hodnoty pak mohou být uvažovány
LAeq,T = 70/60 dB

den 16h/noc 1h.

Nejbližším (resp. nejvíce dotčeným) chráněným venkovním prostorem jsou obytné domy při
severním okraji obce Olšany nacházející se ve vzdálenosti 100 až 350 metrů od hranice
navrženého DP. V tomto území jsou rovněž územním plánem vymezeny plochy pro budoucí
obytnou zástavbu (s funkcí bydlení), které jsou uvažovány z hlediska hlukového působení záměru.
Druhým dotčeným venkovním prostorem je okolí silničních komunikací, po kterých bude probíhat
doprava. Podrobnější údaje o rozdělení dopravy je uvedeno v kapitole B.II.4., popis dopravní
infrastruktury je v následující části oznámení.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází severně od obce Olšany u Prostějova, komunikačně je napojen na silnici
III/57011 Olšany - Lutín. Vyšší komunikační síť území představuje rychlostní silnice R46 a silnice
II/570.
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Umístění záměru, komunikační napojení a stávající intenzity dopravy na komunikační síti jsou
zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 4: Umístění záměru, schéma komunikační sítě dotčeného území

Stav silniční komunikační sítě je pro provoz záměru vyhovující.
Jiný druh dopravy, použitelný pro přepravu štěrkopísku, není v daném prostoru k dispozici.
Územně plánovací dokumentace
Širší řešené území je součástí Olomoucké aglomerace, pro kterou byl zpracován územní plán
velkého územního celku. Obec Olšany má schválený územní plán.
Územní plán VÚC Olomoucká aglomerace
Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace byl schválen nařízením vlády č.
212/1997 Sb. a je následně doplňován dílčími změnami. K nejvýznamnějším patří změna č.1, která
zapracovává do ÚP VÚC zájmy ochrany přírody a v poměrně velkém rozsahu řeší změny
v dopravní infrastruktuře.
Neustálý pohyb je v lokalizaci oblastí nových významných ekonomických aktivit regionálního a
nadregionálního charakteru, které jsou předpokládány zejména v jižním a jihovýchodním sektoru
města Olomouce.
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ÚP VÚC Olomoucké aglomerace stanovuje uspořádání a limity v daném území a vymezuje
významné veřejně prospěšné stavby. Výhradní ložisko štěrkopísků Olšany – Lutín je v ÚP VÚC
OA zohledněno a zakresleno, jak dokládá výřez z mapové části ÚP na následujícím obrázku.
Záměr je tedy v souladu s tímto územním plánem.
Obrázek č. 5: Výřez územního plánu VÚC Olomoucké aglomerace

Územní plán obce Olšany
Územní plán obce Olšany byl zpracován a schválen v roce 1992. V ÚP je vyznačeno chráněné
ložiskové území štěrkopísku Hněvotín. V roce 2005 byla schválena 1. změna územního plánu
obce, která vymezení CHLÚ potvrzuje. Dále jsou v rámci 1. změny ÚP navrženy nové plochy pro
bydlení, které je nutné při přípravě využívání území respektovat. Tyto plochy jsou znázorněny na
obrázku č. 3 a v příloze č. 1.9.
Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Vestec. Výřezy z platného územního
plánu jsou patrné z následujících obrázků.
Obrázek č. 6: Výřez územního plánu obce (1992)
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Obrázek č. 7: Výřez územního plánu obce (2005)

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v dotčeném území je z převážné části určena způsobem
antropogenního využívání příslušného segmentu krajiny. V daném případě se v širším měřítku
jedná se o krajinu s poměrně nízkou ekologickou stabilitou, mezi významnými regionálními celky
Prostějovem a Olomoucí.
Nejbližší stávající obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od jižní hranice
navrženého DP v základní variantě. V upravené variantě se tato vzdálenost prodlužuje na cca 500
m. Nejblíže hranic navrženého DP je plocha navrhované obytné zástavby severně od obce ve
vzdálenosti cca 100 m v základní variantě a cca 220 m v upravené variantě.
Kvalita ovzduší je celkově vyhovující, překračování imisních limitů není signalizováno. Vyjímkou
mohou být tuhé látky v ovzduší produkované jak z primárních zdrojů, tak z druhotných aktivit
(zemědělství, doprava). Druhou limitní vyjímkou může být blízkost rychlostní komunikace R46; na
ni vázaná doprava je významným zdrojem znečištění ovzduší, které však se vzdáleností prudce
klesá.
Zájmovém území včetně blízkého okolí je tvořeno antropogenní intenzivně využívanou krajinu
s nízkým zastoupeních přírodních a přírodě blízkých struktur. Na základě zhodnocení ekologické
stability území , které je součástí biologického průzkumu (koeficient ekologické stability dosahuje
hodnot 0,14 – 0,15) se jedná o území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, kde základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.
Realizace těžby se promítne negativně do stávajících krajinných struktur především v období
exploatace ložiska. Po ukončení těžby se však nově vytvořená vodní plocha, zvláště bude-li
začleněná do krajiny doprovodnou zelení, může stát pozitivním prvkem navozujícím charakter
někdejší historické lužní krajiny.
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Kvalita horninového prostředí a podzemní vody v dotčeném území není ovlivněna antropogenní
činností, o čemž svědčí existence blízkých vodních zdrojů Trávníky a Olšany. Významná tranzitní
kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, s kontaminačním mrakem probíhajícím
západně od navrhovaného DP, a s ohniskem znečištění v areálu Sigmy Lutín, byla sanována
a mimo zastavěnou oblast obce Olšany u Prostějova došlo k jejímu odstranění.
Zájmové území záměru bylo posouzeno z pohledu možných střetů zájmů a byly specifikovány
následující dílčí plochy. Graficky je střetový výkres prezentován v příloze č. 1.4. oznámení.
Zájmové území těžby
Plochy relativně nezatížené
Na tyto plochy se vztahují základní limity vyplývající z lokalizace v CHOPAV Kvartér Moravy,
ochrany vodních zdrojů a vodárenských objektů.
Plochy s významným střetem
Vedle základního omezení dochází na těchto plochách k dalšímu střetu jako je např. lokalizace na
zvláště chráněné zemědělské půdě (I. a II. třída ochrany ZPF), existence nadzemních (elektrické
vedení) a podzemních vedení (vodovodní řad, vtl. plynovod), meliorační systémy.
Plochy s kumulovanými střety
U těchto ploch dochází ke kumulaci několika druhů různých střetů – ochrana ZPF, ochrana přírody,
technická infrastruktura.
Plochy zájmů ochrany přírody
Plošné zájmy ochrany přírody jsou vymezeny samostatně, neboť vyžadují individuální přístup a lze
je částečně ovlivnit např. vhodnou úpravou plánu rekultivace těžebního prostoru.
Souhrnné vyhodnocení limitů v CHLÚ
CHLÚ Hněvotín je vymezeno v příslušných územních plánech a proto se na toto území nevztahuje
v plném rozsahu zákaz těžby surovin (ad §2 odst. 1 písm. e) Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod).
V dalším textu je popsán stav rozvoje zájmového území vyplývající z platných územně
plánovacích dokumentů.
Silniční doprava
V zájmovém území není plánována žádná nová trasa ani zásadní změna vedení stávajících
komunikací.
Železniční doprava
Železniční doprava má regionální charakter, nové aktivity nejsou uvažovány.
Ochrana před povodněmi
Protipovodňová opatření nejsou v řešeném území ani blízkém okolí uvažována.
Ochrana zdrojů pitné vody
Ochrana zdrojů pitné vody je jedním z klíčových a prioritních funkcí území. Stávající zdroje mají
vymezena ochranná pásma, která mají svou platnost.

Strana: 42

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

Energovody
Trasy všech stávajících energovodů jsou vymezeny ve výkresové části (viz příloha č. 1.4.).
Zakreslení energovodů má pouze orientační charakter; v různých dokumentacích se trasování liší
(často i dost podstatně) a k některým trasám dokumentace zcela chybí.
Významným projektem je uvažovaný vodovodní přivaděč, jehož trasa křižuje CHLÚ v jeho severní
části, mimo navržený DP.
Urbanizace
Rozvoj urbanizovaných ploch se předpokládá na plochách specifikovaných v územním plánu obce
Olšany. Žádná z navržených rozvojových ploch nezasahuje na plochu navrženého DP nebo do
jeho bezprostřední blízkosti.
Revitalizace
Záměrem ochrany přírody je revitalizace toku Blaty, která je současně lokálním biokoridorem.
Revitalizaci je možné naplánovat a realizovat v návaznosti na rekultivaci ploch po navrhované
těžební činnosti.
V lokalitě se nenacházejí žádné další prvky, které by způsobovaly zhoršení podmínek
životního prostředí v dané oblasti, s kumulativními důsledky pro únosné zatížení dotčeného
území. Kvalita jednotlivých složek a faktorů životního prostředí v zájmovém území těžby se
jeví jako vyhovující a dobrá. Zátěž jednotlivých složek ŽP je nízká až střední, nepřekračující
příslušné limitní hodnoty stanovené platnými předpisy.
Projevy vlivů realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí lze charakterizovat
jako lokální, relativně málo významné a celkově akceptovatelné. Realizace posuzovaného
záměru nepředstavuje zatížení dotčeného území nad únosnou mez.
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této kapitoly je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí a jejich
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické
tabulky, které umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v další části dokumentace.
Tabulka č. 9: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
A.
FÁZE REALIZACE

Poznámka
1. příprava
2. výstavba
3. provoz
4. likvidace

B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

4. velmi pravd.
5. jisté
1. inhibiční
2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o
možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)
5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností
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Tabulka č. 10: 5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností

Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný
„užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

vysoké
překročení

likvidace
objektu,
zásadní
ohrožení
funkce

(>200%)

2

překročení
limitu

5

Obecná
přijatelnost
řešení

extrémní

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

(váha
ukazatele)

telné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

průměrný může průměrné
vést k ohrožení
funkce

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

podprůměrné

nízké

velká

velká

(40-80%)

částečný,
neohrožuje
funkci

přijatelné
s dílčími
výhradami

hluboko pod
limitem

bez reálného
vlivu

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

<50% limitu

(nulový vliv)

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Na hranici
limitu
(80-120%)

4

Užitečnost

silné narušení, nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

(120-200%)

3

Důležitost

riziko

Finanční
náklady

pod limitem

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska
vratnosti a doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy
není v současné době žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti
jednotlivých vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě.
D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 100 až 250 m od hranic DP, při severním okraji
obce Olšany. Další dotčenou zástavbou budou objekty podél příjezdových komunikací.
Z uvedeného vyplývá, že vliv záměru lze rozdělit na vliv vlastního provozu na těžebním území a
vliv navazující automobilové dopravy.
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Vlivy z těžebního území
V těžebním území budou používána zemní rypadla, korečkové rypadlo, drapákový bagr a plovoucí
pásové dopravníky. Úprava štěrkopísku, spočívající v jeho třídění a praní, bude prováděna v
semimobilní lince provozního zařízení. Veškerá těžební a úpravárenská zařízení budou plně
elektrifikována. Expedice bude zajišťována nákladními auty, k nakládce budou sloužit kolové
nakladače s dieselovým motorem.
Těžba bude prováděna z vody, strojním způsobem, bez použití trhacích prací.
Těžební i expediční provoz bude omezen na denní dobu a pracovní dny.
Úpravárenské zařízení a expedice bude umístěno při severním okraji dobývacího prostoru, tedy na
straně odvrácené od obytného území obce Olšany.
Hluková zátěž
Při hodnocení hlukových zátěží vycházíme z Hlukové studie (příloha 2.2.), která obsahuje výpočet
vlivů provozu technologických zdrojů hluku pro 4 posuzované varianty záměru. Podrobnější údaje
k výsledkům posouzení vlivů hluku jsou předmětem samostatné hlukové studie (viz příloha č. 2.2.)
a kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci.
Znečišťování ovzduší
Areál štěrkovny nebude zdrojem prachu, neboť těžba probíhá z vody a materiál, s nímž se dále
manipuluje, je vesměs mokrý, resp. vlhký. Nevelké množství prachu, které se snad může
uvolňovat za velmi suchého počasí, nemůže mít vzhledem k velké vzdálenosti nejbližších sídel na
obyvatelstvo žádný vliv. Mechanismy zabezpečující těžbu, pásovou dopravu a zpracování
materiálu, jsou poháněny elektrickou energií a ovzduší tedy rovněž nezatěžují. Jedinými zdroji
výfukových plynů jsou dieselové motory nakladačů, jejichž vliv na ovzduší je zanedbatelný a
místně omezený.
Období výstavby
Období výstavby bude mít krátké trvání. Bude zahrnovat skrývku ornice, otvírku ložiska
štěrkopísku a vybudování jednoduchého provozního zázemí ložiska. Vzhledem k umístění
těžebního prostoru a vzdálenosti nejbližšího obytného území lze s jistotou konstatovat, že nedojde
ke zdravotnímu dotčení ani významnému rušení pohody okolního obyvatelstva.
Vlivy navazující automobilové dopravy
Expediční nákladní doprava bude realizována pouze v denní době, pouze v pracovní dny a 10
měsíců v roce (se zimní přestávkou). Z těžebního areálu bude vedena po účelové komunikaci,
která vyústí na veřejnou silnici III/57011 Olšany - Lutín. Rozdělení dopravy na jednotlivé směry a
intenzity dopravy jsou uvedeny v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Hluková zátěž
Hodnocení hlukové zátěže z vyvolané dopravy obsahuje Hluková studie (příloha 2.2.), která
hodnotí vliv dopravy v okolí příjezdových komunikací pro dvě kapacitní varianty záměru.
Podrobnější údaje k výsledkům posouzení vlivů hluku jsou předmětem samostatné hlukové studie
(viz příloha č. 2.2.) a kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, která je současně podkladem pro
hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Znečišťování ovzduší
Doprava vytěžené suroviny bude zdrojem emise látek znečišťujících ovzduší. Hodnocení vlivu
vyvolané dopravy na kvalitu ovzduší je předmětem Rozptylové studie (příloha č. 2.1.). Studie
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hodnotí emise oxidu dusičitého a benzenu v okolí přepravních tras a je podkladem pro navazující
hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
V rámci oznámení byl zpracován znalecký posudek (Havel, 2006), který je v plném znění
prezentován v příloze č. 2.3. Předmětem hodnocení je záměr jako celek a jeho veškeré projevy
s možnými důsledky na veřejné zdraví.
Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je teoreticky možné zahrnout
kromě přímých zdravotních rizik, daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých složek prostředí, i
vlivy sociálně ekonomických a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky a způsob života a tím
zprostředkovaně působících na zdraví obyvatel.
V daném případě je zřejmé, že hlavním nepříznivým vlivem souvisejícím s těžbou bude zvýšení
frekvence nákladní dopravy, vedené oběma směry přes obce Olšany nebo Lutín. Dalšími
potenciálními vlivy je hluk a prašnost z vlastní těžební činnosti a úpravy suroviny. Z hlediska
nepřímých vlivů jde zejména o psychologické reakce obyvatel na zvýšenou frekvenci nákladní
dopravy a na zábor a postupnou nevratnou změnu krajiny v těsné blízkosti obce.
V následujícím textu jsou uvedeny pouze závěry citovaného posudku. Podrobnější informace viz
příloha č. 2.3.
Zdravotní riziko hluku
Hlukem ze stacionárních zdrojů samotné těžby a úpravy štěrkopísku bude podle výsledků hlukové
studie dotčen severní okraj obce Olšany. Výpočtové body hlukové studie zde zohledňují současný
a budoucí chráněný venkovní prostor, ve vztahu k objektům obytné zástavby se jedná o hranice
zahrad nejbližších RD. Předpokládá se provoz pouze v denní době. Výpočet ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v časovém intervalu 8 hodin je proveden pro čtyři varianty těžby, které se liší
roční kapacitou těžby a přiblížením okraje těžebního prostoru k obci. Z hlediska potenciálního
zdravotního rizika hluku jsou zřejmě nejvíce vypovídající výsledky výpočtu v bodech č.1 (zahrada
nejbližšího stávajícího RD) a č.5 a 6 (hranice budoucí obytné zástavby). Vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku zde v jednotlivých variantách dosahují hodnot od 45 do 56 dB.
Hluk ze související dopravy je hodnocen pro dvě varianty s vyšší kapacitou těžby 200.000 t/rok.
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy v časovém intervalu 16 hodin je
proveden pro stav v roce 2010 bez těžby štěrkopísku a příspěvek z dopravy štěrkopísku při
frekvenci 80 průjezdů NA denně s předpokládaným rozdělením vedení dopravy přes obec Lutín
(ve směrech na Hněvotín a na Slatinice) a přes obec Olšany (průjezd k I/46).
Nejvyšší je hluková zátěž RD situovaných v Olšanech v ulici vedoucí k silnici R46. Měřením zde
byla zjištěna stávající hladina hluku 65,7 dB. Vypočtené hladiny hluku v roce 2010 by měly
dosáhnout hodnoty 66,1 a 66,6 dB, se zohledněním přirozeného nárůstu dopravy. Vlastní
příspěvek z dopravy štěrkopísku činí 0,1 dB. Obdobně v úrovni 0,1 – 0,2 dB vychází hlukový
příspěvek ze související dopravy i v obci Lutín, přičemž celková hluková zátěž z dopravy zde
dosahuje hodnoty 59,7 a 54,8 dB.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku v denní době je možné
orientačně vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty
hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za
dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí
vůči hluku.

Strana: 47

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

Tabulka č. 11: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

1

Sluchové postižení *

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
1

* přímá expozice hluku v interiéru

Z předchozí tabulky a výše uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že předpokládaná
hluková expozice z vlastní těžby štěrkopísku zasahuje ve třech hodnocených variantách těžby do
spodního pásma obtěžování hlukem 50 – 55 dB(A). Pouze ve variantě D (kapacita 100 000 t/rok
ve zkráceném dobývacím prostoru a 4 hodiny těžby denně) není toto pásmo dosahováno. Bližší
vyhodnocení např. počtu obtěžovaných obyvatel z existujících podkladů a pro danou
charakteristiku hlukové expozice nelze provést. Jisté však je, při dané úrovni hlukové zátěže je
možné vyloučit možnost nepříznivých účinků hluku z těžby na zdraví obyvatel a jedná se pouze o
vliv v úrovni eventuelního mírného obtěžování.
Hluková zátěž z dopravy dosahuje v případě domů situovaných u komunikací úrovně, u které lze
předpokládat, že může vést k významnému obtěžování jejich obyvatel a v případě obytné zástavby
ulice v Olšanech, vedoucí ke komunikaci R46, nelze ani vyloučit možnost nepříznivého vlivu hluku
na zdravotní stav obyvatel.
Ke kvantitativnímu hodnocení účinků hluku by zde bylo nutné znát hlukovou expozici i v noční
době a konkrétní počty exponovaných obyvatel. K odhadu procenta obtěžovaných osob hlukem ze
silniční dopravy je možné použít vztahy expozice a účinku odvozené z výsledků Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, kterým je
dlouhodobě sledován vliv hluku z pozemní městské dopravy, a které vycházejí z ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v noční době. Další možností je model obtěžování hlukem z dopravy
doporučený v rámci zemí EU, který vychází z analýzy výsledků většího počtu terénních studií
z různých zemí. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn3 nebo Ldvn4 v rozmezí 45 – 75 dB a
procentem obtěžovaných obyvatel.
Při aplikaci tohoto modelu a použití denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku místo Ldvn lze
orientačně odhadnout procento obtěžovaných obyvatel pro úrovně expozice hluku z dopravy,
vypočtené hlukovou studií. Tyto orientační údaje jsou uvedeny v následující tabulce. Úroveň
obtěžování je uvedena pro tři stupně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále
intenzity obtěžování. První úroveň LA (a little annoyed) zahrnuje procento osob obtěžovaných od
28 stupně škály výše – tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (annoyed) se

3

4

Ldn (Day-night level) ekvivalentní hladina akustického tlaku za 24 hodin se zvýšením noční hladiny akustického tlaku
(22-7h) o 10 dB.
Ldvn (Day-evening-night level) ekvivalentní hladina akustického tlaku za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny
akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB.
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týká obtěžování od 50. stupně výše a třetí úroveň HA (highly annoyed) zahrnuje osoby s výraznými
pocity obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování.
Tabulka č. 12: Procenta obtěžovaných obyvatel hlukem z dopravy
Hluk. expozice (dB)

%LA

%A

% HA

55 dB (Lutín směr Slatinice)

37

17,5

6

60 dB (Lutín směr Hněvotín)

48

26

10

66 dB (Olšany směr I/46)

62

38

18

Vlastní předpokládaný příspěvek z dopravy štěrkopísku by měl podle hlukové studie dosahovat
hodnoty 0,1 dB – 0,2 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Jde o zcela nepatrnou změnu
hlukové zátěže, která je sluchově nepostižitelná a kvantitativně z hlediska změny úrovně
obtěžování nehodnotitelná.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Imisní příspěvek z dopravy je v oznámení záměru vyhodnocen rozptylovou studií pro oxid dusičitý
a pro benzen.
Oxid dusičitý, NO2, je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam je
dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších
škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.
Na současnou úroveň znečištění ovzduší zájmového území je možné usuzovat pouze z výsledků
měření na nejbližších měřících stanicích, které jsou situovány v Prostějově a Olomouci. Jejich
výsledky pochopitelně nemusí být pro danou lokalitu zcela reprezentativní, avšak k orientačnímu
odhadu postačují. V roce 2005 zde nejvyšší naměřené maximální hodinové imisní koncentrace
NO2 dosahovaly hodnot 120 – 170 mg/m3, 98. percentil těchto koncentrací byl 60 – 100 mg/m3.
Vlastní imisní příspěvek z dopravy související s těžbou štěrkopísku by měl podle rozptylové studie
dosahovat u obytné zástavby maximálně 10 mg/m3 a to v obci Lutín při kapacitě těžby 200.000 tun
za rok.
Je tedy zřejmé, že vlivem imisního příspěvku z dopravy štěrkopísku nemohou být ani za
nepříznivých rozptylových podmínek dosaženy imisní koncentrace, které by představovaly riziko
akutních zdravotně nepříznivých účinků znečištěného ovzduší pro obyvatele.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem
kvantitativně hodnotit ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace, zejména dětí jakožto
zvláště citlivé části populace, s použitím vztahů z epidemiologických studií.
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního výskytu
(prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí pro průměrnou roční
imisní koncentraci 20 mg/m3 odhadnutou jako imisní pozadí na základě výsledků měření nejbližších
měřících stanic v Prostějově a Olomouci v roce 2005.
Do výpočtu je dále dosazen imisní příspěvek 1 mg/m3 průměrné roční koncentrace, což je hodnota,
kterou by dle rozptylové studie neměl překročit imisní vliv dopravy štěrkopísku v obci Lutín.
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Tabulka č. 13: Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických obtíží (AST) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci NO2

Varianta

3

Rp (mg/m )

Prevalence CHRS (% populace)

OR = exp (b.C)
OR

(95% CI)

P

(95% CI)

Pozadí 2005

20,0

1,12

1,05-1,19

3,34

3,16-3,56

Pozadí + těžba

21,0

1,12

1,06-1,20

3,35

3,16-3,59

Prevalence AST (% populace)
Pozadí 2005

20,0

1,38

1,04-1,82

2,73

2,08-3,59

Pozadí + těžba

21,0

1,40

1,04-1,88

2,78

2,08-3,69

Z výsledků výpočtu vyplývá, že při odhadované současné imisní zátěži NO2 by působení
znečištěného ovzduší v zájmovém území mohlo zvyšovat denní výskyt (prevalenci) chronických
respiračních symptomů u dětí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší asi o 11 %. Podíl
imisního příspěvku z hodnoceného nárůstu dopravy vlivem těžby štěrkopísku by teoreticky zvýšil
prevalenci o 0,3 %.
Ve vztahu k prevalenci akutních respiračních potíží astmatického typu vychází, že znečištěné
ovzduší charakterizované uvedenou imisní koncentrací NO2 by mohlo zvyšovat tuto prevalenci
astmatických příznaků u dětí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší asi o 36,5 % se
širokým intervalem spolehlivosti tohoto odhadu. Vliv imisního příspěvku z hodnocené dopravy by
se pak pohyboval v hodnotách do 2,5 %.
Benzen patří mezi látky, u kterých byl prokázán karcinogenní účinek. Jelikož jde o pozdní účinek
na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika založeno na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime
Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk),
udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší. WHO doporučuje ve
Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro benzen jednotku karcinogenního rizika UCR5 =
6x10-6, odvozenou z epidemiologické studie u profesionálně exponovaných pracovníků. Nové
poznatky o mechanismu karcinogenního účinku benzenu a novější studie z pracovního prostředí
s nižší úrovní expozice však naznačují, že postup použitý při odvození uvedené UCR byl příliš
konzervativní a míru rizika při běžné úrovni expozice patrně nadhodnocuje.
V rozptylové studii je jako imisní pozadí benzenu uvedena průměrná roční koncentrace 1,7 mg/m3,
naměřená v roce 2005 na měřící stanici ČHMÚ v Olomouci. Pro zájmové území záměru je tato
hodnota imisního pozadí pravděpodobně silně nadhodnocená.
Vlastní vypočtený imisní příspěvek z hodnoceného nárůstu dopravy vlivem těžby štěrkopísku by
měl být dle rozptylové studie v prostoru obytné zástavby výrazně nižší, nežli 0,001 mg/m3.
Úrovni imisního zatížení 1,7 mg/m3 by při použití jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6) a
celoživotní expozici odpovídalo navýšení karcinogenního rizika ILCR 1x10-5. Hodnota 0,001 mg/m3
by odpovídala úrovni karcinogenního rizika ILCR 6x10-9.
5

UCR (Unit Cancer Risk) - Jednotka karcinogenního rizika, vyjadřující karcinogenní potenciál dané látky vztažený při
standardním celoživotním expozičním scénáři ke koncentraci v ovzduší 1 mg/m3. Je odvozena ze směrnice
karcinogenního rizika.
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Za nevýznamnou a přijatelnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie
většinou považována hodnota ILCR do 1x10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob. Prakticky vzhledem
k nejistotě odhadu expozice i vlastního stanovení referenční hodnoty je možné za přijatelné
hraniční rozmezí považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní příspěvek benzenu z hodnocené dopravy štěrkopísku je z hlediska
zdravotního rizika zcela zanedbatelný a to bez ohledu na výši imisního pozadí.
Celkové zhodnocení
Záměr těžby štěrkopísku nebude zdrojem významných zdravotních rizik pro obyvatele dotčených
obcí.
Hluk ze stacionárních zdrojů vlastní těžby ve variantě, při které vyhoví platným hygienickým
limitům, nepředstavuje zdravotní riziko a neměl by vést ani k obtěžování obyvatel.
Stávající hluková zátěž z dopravy u domů situovaných u komunikací dosahuje v obou obcích
úrovně, která je zdrojem obtěžování a v případě obytné zástavby ulice v Olšanech vedoucí ke
komunikaci R46, nelze vyloučit ani možnost nepříznivého vlivu hluku na zdravotní stav obyvatel.
Vypočtený příspěvek hlukové zátěže z dopravy štěrkopísku však dosahuje zcela nepatrných
hodnot, které nejsou z hlediska zdravotního rizika významné a kvantitativně hodnotitelné.
Lze předpokládat, že stávající úroveň znečištění ovzduší zájmové oblasti, odhadovaná na základě
výsledků měření nejbližších měřících stanic, má určitý nepříznivý vliv na respirační nemocnost
citlivých skupin obyvatel. Tento stav se ovšem nijak nevymyká jiným oblastem s průměrnou
kvalitou ovzduší. Vypočtený imisní příspěvek z dopravy související s těžbou tuto situaci významně
neovlivní.
Sociálně ekonomické vlivy
Relativně nejvýznamnější možné nepříznivé dopady záměru na obyvatele zahrnuje oblast vlivů
nepřímých a psychosociálních, kam je možné zařadit nespokojenost obyvatel ze zvýšené
frekvence průjezdů nákladních automobilů obcí, obavy ze změny hydrogeologických a klimatických
poměrů v oblasti, vnímání trvalé přeměny krajiny v těsné blízkosti obce apod.
Nepříznivé ovlivnění části obyvatel Olšan může být spojeno se snížením rozlohy orné půdy, s
obavami z poklesu vody ve studních a z obav o stabilitu staveb v souvislosti se změnami
hydrologických poměrů v důsledku těžby. Mohou zde působit též obavy z narušení melioračních
systémů na okolních zemědělských pozemcích.
Nepříznivě může být pociťováno i narušení estetické hodnoty krajiny. V souvislosti s tím bude
žádoucí zpracovat projekty budoucí rekultivace území a seznámit s nimi samosprávu dotčené obce
i širší veřejnost.
Po stránce sociální je pozitivním přínosem provozu štěrkovny vznik 10 stálých pracovních míst,
jedná se však o lokální dopad a malým významem pro dané území.
Těžba znamená relativně významné kladné ekonomické dopady realizace záměru pro obec, na
jejímž území je realizována. Jednak jde o platby a odvody vyplývající z platné legislativy (odnětí ze
ZPF, poplatky z těžby), a jednak o možnost podpory různých aktivit a záměrů na území obce ze
strany těžební organizace. Nezanedbatelným pozitivním faktem je následná rekultivace území
těžby i navazujících ploch s možností vytvoření potřebného zázemí k požadovanému využití
území.
Pro část obyvatel může být vznik jezera po těžbě a budoucí rekreační využití lokality přínosné a
může být pociťováno pozitivně. Zde rovněž působí nedostatek vodních ploch v širším zájmovém
prostoru.
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Exponované obyvatelstvo
Nepřímým vlivům na psychickou pohodu, spjatým se změnou využití pozemků a s obavami z
důsledků změněných hydrologických podmínek, mohou být exponováni obyvatelé severní části
obce Olšany (odhadem 500 obyvatel).
Zvýšenou frekvencí nákladní automobilové dopravy by mohli být (v závislosti na volbě jízdních tras
autodopravců) obtěžováni lidé bydlící při průjezdní silnici v obci Olšany (odhadem 200 obyvatel).
D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr není charakterizován jako významný zdroj znečišťování ovzduší a emise látek
z provozu těžby a úpravy štěrkopísku budou velmi nízké až zanedbatelné.
Jako významnější se jeví emise znečišťujících látek z vyvolané dopravy pro expedici vytěžené
suroviny. Pro je z hlediska vlivu na ovzduší hodnocena nákladní dopravy související s realizací
posuzovaného záměru.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) a benzenem z dopravy byla zpracována
rozptylová studie podle metodiky SYMOS 97. Studie je v plném znění součástí oznámení v příloze
č. 2.1. Výsledky této studie jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích se stručným
komentářem.
Imisní charakteristiky - vliv dopravy - Kapacita těžby 100.000 t/rok

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována
v prostoru vjezdu do areálu a bude dosahovat hodnot do 1 mg.m-3. V obcích Lutín a Olšany tento
nárůst nepřekročí 0,25 mg.m-3.
Maxima nejvyšších hodinových koncentrací vycházejí rovněž do prostoru vjezdu. Vypočtené
koncentrace zde dosahují hodnot do 8 µg.m-3, tedy cca 4% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
V prostoru nejbližší obytné zástavby v Lutíně bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru
dosahovat maximálně 4 µg.m-3, tedy cca 2% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
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maximální hodinové koncentrace benzenu (µg.m-3)

Z předchozích obrázků je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace benzenu bude
dosahována v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,001 µg.m-3, tedy bezpečně pod
úrovní imisního limitu (LVr=5 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže ještě nižší.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány jihozápadně od areálu. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 0,03 µg.m-3.
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek automobilové dopravy
suroviny při těžbě 100.000 t za rok je relativně nízký. Proto, s ohledem na stávající imisní zátěž
nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytná území ani významné ovlivnění kvality
ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
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Imisní charakteristiky – vliv dopravy – Kapacita těžby 200.000 t/rok

Průměrné roční koncentrace NO2 (µg.;m-3)

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována
v prostoru vjezdu do areálu a bude dosahovat hodnot do 2 mg.m-3. V obci Lutín tento nárůst
nepřekročí 1 mg.m-3, v obci Olšany nárůst nepřekročí 0,5 mg.m-3.
Maxima nejvyšších hodinových koncentrací vycházejí rovněž v prostoru vjezdu. Vypočtené
koncentrace zde dosahují hodnot do 14 µg.m-3, tedy cca 7% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
V prostoru nejbližší obytné zástavby v Lutíně bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru
dosahovat maximálně 10 µg.m-3, tedy cca 5% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).

průměrné roční koncentrace benzenu (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace benzenu (µg.m-3)
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace benzenu bude
dosahována v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,003 mg.m-3, tedy bezpečně pod
úrovní imisního limitu (LVr=5 µg.m-3). V prostoru obytné zástavby bude tento příspěvek výrazně
nižší než 0,001mg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány jihozápadně od areálu. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 0,06 µg.m-3.
Jak je z uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek automobilové dopravy suroviny při
těžbě 200.000 t/rok je také relativně nízký. Proto, s ohledem na stávající imisní zátěž,
nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani významné ovlivnění kvality
ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
Vliv vyvolané automobilové dopravy lze s ohledem na její intenzity považovat za nízký a málo
významný.
V průběhu výstavby může, především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené
emisi prašných částic. Takové případy však budou omezené a jejich dosah bude omezen pouze
na plochu vlastního staveniště (zemních prací) a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise
budou srovnatelné s běžnými polními pracemi.
Vlivy na klima
Chráněné ložiskové území Hněvotín pro těžbu štěrkopísku má plochu cca 146,5 ha. V hranicích
navrhovaného dobývacího prostoru Olšany u Prostějova z toho leží v součtu obou etap 52 ha,
z toho 21,7 ha v I. etapě těžby.
V současné době je povrch navrhovaného dobývacího prostoru část roku (ve vegetačním období)
krytý vegetací pěstovaných zemědělských plodin a ve zbývající části roku je bez vegetačního
krytu. Po realizaci těžby se charakter aktivního povrchu oproti stávajícímu výrazně změní, a tak se
bude měnit i charakter místní mikrocirkulace, na kterou byla krajina i obyvatelé blízkých Olšan
zvyklí.
Do doby, než bude otevřena hladina podzemní vody, se terén se štěrkopísčitým podkladem bude
prosazovat svou nízkou tepelnou kapacitou, tzn. že se ve srovnání s okolní krajinou rychleji
ohřeje, ale také vyzařováním rychleji ochladí. Poté co se těžební jáma zaplní vodou budou směry
mikrocirkulace přesně obrácené, neboť vodní nádrž se bude dlouho ohřívat a následně i dlouho
ochlazovat (ve dne bude chladnější než okolní krajina, v noci naopak). V letním období bude rozdíl
nevýznamný, poněvadž plochy s vegetačním krytem pěstovaných plodin mají z energetického
hlediska obdobné vlastnosti jako vodní plochy. Rozdíl oproti současnému stavu se projeví
výrazněji v zimním období, kdy plochy zemědělské půdy bez vegetačního krytu energii rychleji
vyzařují. Nad teplejšími plochami vznikne vždy lokální oblast nízkého tlaku vzduchu, do níž bude
směřovat vzduch z chladnějších lokalit.
Změna charakteru mikrocirkulace bude patrná jen při radiačním počasí, tzn. při bezvětrném nebo
velmi málo větrném počasí ať už v noci (při negativní energetické bilanci) či ve dne (při pozitivní
energetické bilanci). Podle blízkých větroměrných stanic lze usuzovat na potenciální možnost
relativně vysoké četnost bezvětří v některých pozorovacích obdobích (např. pro Olomouc bylo
v období 1971 - 1980 pozorováno bezvětří až ve 26,5 % případů), takže procesy mikrocirkulace lze
v zájmovém území považovat za významné. Jejich prostorový dosah však lze odhadnout jen na
maximálně několik desítek metrů od rozhraní dvou teplotně kontrastních ploch. Při advektivním
(větrném) typu počasí zmíněné procesy jistě neustanou, ale jejich projev bude velmi výrazně
překryt přesunem alochtonního (původem cizího) vzduchu přes zájmové území.
Významným mezoklimatickým parametrem, který může do lokálního klimatu zasáhnout, je výpar
z nové relativně rozsáhlé vodní plochy. Ani při radiačním počasí, natož už vůbec ne při
advektivním počasí, nelze logicky očekávané zvýšené množství vodních par v přízemní, resp.
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mezní vrstvě atmosféry prostorově lokalizovat. Zvýšená vlhkost vzduchu ve více či měně
vzdáleném okolí, byť by teoreticky, s ohledem na aktuální směr větru, mohla vliv nově vzniklé
vodní plochy indikovat, může být přisuzována novému krajinnému fenoménu jen s velmi malou
pravděpodobností. K takovým vyjádřením nejsou k dispozici hodnověrná data z praktických
měření.
Výpar vody ze stávající holé půdy se uskutečňuje kapilárním vzlínáním, z budoucí vodní plochy ale
přímým odparem. Intenzivní výpar z relativně teplé vodní hladiny (v období duben až listopad)
způsobuje nasycení přízemní vrstvy vzduchu a za vhodných podmínek následnou kondenzaci
vodních par za vzniku mlhy. Přestože řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem
místních inverzí teploty vzduchu, je nutné nově s tímto jevem počítat. Četnost výskytu mlh se
pravděpodobně mírně zvýší, ale nepříznivé působení na zástavbu obcí je nepravděpodobné.
Půjde o plošně a vertikálně málo rozsáhlé kondenzační jevy, nově pak spíše o mlhy z vypařování
(vodní hmoty jsou krátkodobě teplejší než přilehlé přízemní vrstvy vzduchu). Při klasických
regionálních inverzních situacích v chladných obdobích roku se nová vodní plocha na hustotě mlhy
velmi pravděpodobně neprojeví (pro nízkou teplotu je minimalizován výpar z volné vodní hladiny).
Přesto, že výpar vody hraje globálně v přírodě důležitou úlohu, patří mezi parametry velmi těžce
stanovitelné. Ani hodnoty zjištěné z velmi řídké pozorovací sítě ČHMÚ není vhodné interpolovat
nebo extrapolovat na větší vzdálenosti.
Výpar je podstatně závislý na teplotě vzduchu a rychlosti proudění vzduchu. Protože zájmová
oblast leží v teplé klimatické jednotce T2 (Quitt, E., 1971) s průměrnou roční teplotou vzduchu
kolem 8,5 °C (Olomouc, Holice - 8,8 °C, 1961 - 1990), lze obecně očekávat vysoké hodnoty
výparu.
Stanovíme-li, že nadmořská výška vodní plochy bude ležet v intervalu 200 - 250 m, pak pro ni lze
orientačně určit podle následujícího obrázku průměrný roční výpar (výparnost) ve výši 825 až 860
(průměr 842,5 mm).

Obrázek č. 8: Orientační hodnoty výparu z volné vodní hladiny v závislosti na nadmořské výšce

Z půdy může dosahovat průměrný roční výpar hodnoty kolem 90 % (88 - 92 %) dlouhodobého
průměrného ročního srážkového úhrnu, který se zde pohybuje jen kolem 570 mm. Je-li tedy
dosavadní průměrný výpar z půdy asi 513 mm, znamená očekávaný výpar z volné vodní hladiny
přibližně 64% lokální navýšení průměrného obsahu vodních par v ovzduší, které je ovšem většinou
okamžitě distribuováno mimo zájmovou lokalitu.
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Zájmová lokalita leží v území, jež lze obecně charakterizovat jako mírně výsušné. Budeme-li
uvažovat i transpiraci rostlin pak lze celkový úhrn výparu z půdy a transpirace (tzv.
evapotranspiraci) vyjádřit hodnotou 570 - 684 mm, takže navýšení průměrného obsahu vodních
par v ovzduší díky výparu z vodní hladiny bude jen 47%, resp. pouze 23%. O evapotranspiraci je
třeba hovořit především ve vegetačním období, z toho pak velmi významně v době trvání těch
fenologických fází plodin, které mají nejvyvinutější kořenový systém a nejvyšší nároky na zásoby
podzemních vod. Zásoby podzemních vod jsou v zájmové oblasti dostatečné, takže není třeba
příliš spekulovat o významnějším přerušení transpiračních procesů. Při srovnání vlastností povrchu
rostlé půdy a vodní plochy tak lze dospět i k závěru, že hodnota výparu se po vytvoření vodní
plochy, minimálně po část vegetační sezóny, významně nezmění.
Tabulka č. 14: Přibližné rozdělení výparu do jednotlivých měsíců roku

Období

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Roční výpar
v%

2

2

4

6

11

14,5

18

17

11,5

7

4

3

100

Výpar v mm
v Olšanech

16,8

16,8

33,7

50,6

92,7

122,2

151,6

143,2

96,9

59,0

33,7

25,3

842,5

Z předchozího rozboru vyplývá, změny v klimatických podmínkách (proudění vzduchu, výpar,
tepelná bilance, výskyt mlh) budou omezeny pouze na okolí budoucí vodní plochy a není
pravděpodobné, že by vyvolaly nepříznivé působení v zástavbě obce Olšany nebo vzdálenějších
sídlech.
D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hlukové limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru stanovuje §11 NV č. 148/2006 Sb. takto (krácené znění, přesné znění lze vyhledat v
uvedeném Nařízení vlády):
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1
hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikacích, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. Obsahuje-li
hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako např. řeč, přičte se další korekce –5
dB.
V zájmovém území lze definovat následující limity hluku:
a) na hranici soukromých zahrad, obytné zástavby obce, hřiště a rekreačních aktivit, je pro
zdroje hluku z výrobních a podobných aktivit limitem ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,T = 50/40 dB

den 8h/noc 1h

b) v okolí silnic II. třídy (Lutín - Hněvotín, Lutín - Slatinice) je limitem ekvivalentní hladina
akustického tlaku
LAeq,T = 60/50 dB

den 16h/noc 8h
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c) v okolí silnice III. třídy v Olšanech (silnice III/5707 vedoucí k R46) je limitem ekvivalentní
hladina akustického tlaku
LAeq,T = 55/45 dB

den 16h/noc 8h

avšak zde je možné uplatnit korekci pro tzv. starou hlukovou zátěž +20 dB k základní
hladině 50 dB, neboť před 31.12.2000 zde již intenzita dopravy způsobovala překročení
limitu 55/45 dB; limitem zde bude
LAeq,T = 70/60 dB

den 16h/noc 1h

Vlivy hluku
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie, která je v plném znění prezentována
v příloze č. 2.2. V následujícím textu uvádíme stručně závěry zpracované studie. Vlivy jsou v rámci
hodnocení posuzovány a hodnoceny pro 4 definované varianty záměru (podrobnější informace viz.
kap. B.I.5. a část E).
Vliv těžby
Z hlediska možných dopadů při těžbě jsou posuzovány všechny 4 varianty definované
v předchozím textu oznámení.
Varianta A
Provoz technologických zdrojů je uvažován po celou směnu, tj. 8 h denně. Jižní hranice DP je
uvažována v základní variantě.
Umístění technologických zdrojů hluku:
P1 – koncový technologický uzel (prostor úpravny a skládky materiálu)
P2 – počáteční technologický uzel (prostor vlastní těžby - jižní okraj DP)

Výpočtová místa dnešního chráněného venkovního prostoru obce:
č. 1 = zahrada posledního severního RD
č. 2 = severní hrana rekreační zahrady
č. 3 = severní hrana stávajícího hřiště
č. 4 = SZ okraj zahrad RD u potoku Blata

Výpočtová místa budoucího chráněného venkovního prostoru obce (podle územního plánu obce):
č. 5 = SV hrana budoucí obytné zástavby (u silnice k prům. zóně)
č. 6 = SV hrana budoucí obytné zástavby (poblíž silnice do Lutína)
Tabulka č. 15: Vliv provozu technologie těžby – varianta A (den), L Aeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

567.2;

111.3

0.0

51.9

51.9

2

3.0

715.7;

218.0

0.0

58.3

58.3

3

3.0

774.1;

171.0

0.0

54.7

54.7

4

3.0

1001.4;

272.6

0.0

50.2

50.2

5

3.0

356.4;

358.9

0.0

49.9

49.9

6

3.0

587.5;

216.7

0.0

56.0

56.0

předch.

měření
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Jednosměnný nepřetržitý provoz technologických zdrojů těžby a úpravy suroviny v základní
variantě A negativně ovlivní severní část obce, a to stávající chráněný venkovní prostor i budoucí
venkovní prostor. S vyjímkou vzdálenějších výpočtových bodů 4 a 5 je výpočtová ekvivalentní
hladina hluku z technologie těžby nad hygienickým limitem pro denní dobu.
Varianta B
S ohledem na poloviční kapacitu těžby je provoz technologie uvažovaný 4 h denně (polovinu
směny). Umístění zdrojů hluku a výpočtových bodů je shodné s variantou A.
Tabulka č. 16: Vliv provozu technologie těžby – varianta B (den), L Aeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

567.2;

111.3

0.0

48.9

48.9

2

3.0

715.7;

218.0

0.0

55.3

55.3

3

3.0

774.1;

171.0

0.0

51.7

51.7

4

3.0

1001.4;

272.6

0.0

47.2

47.2

5

3.0

356.4;

358.9

0.0

46.9

46.9

6

3.0

587.5;

216.7

0.0

53.0

53.0

předch.

měření

Při sníženém rozsahu těžby (100.000 t/rok) bude stávající severní okraj obce dotčen hlukem těžby
neprůkazně. Pouze dnešní samostatně stojící oplocená zahrada s rekreačním objektem (severně
od hřiště – výpočtový bod č. 2) bude ovlivněna nadlimitně – bylo by nutné tuto nemovitost vykoupit.
Severní okraj hřiště (výpočtový bod 3) bude ovlivněn sice nadlimitně, ale v míře nejistoty výpočtů
+2 dB, mimo to v době dopolední a mimo víkendy, tedy v době, kdy hřiště nebude užíváno. Těžba
v jižní části dobývacího prostoru by však musela být ukončena před realizací navrhované nové
obytné zástavby v severní části obce.
Varianta C
Provoz technologických zdrojů je uvažován po celou směnu, tj. 8 h denně. Jižní hranice DP je
uvažována v upravené variantě (cca 300 m severně). Tím dochází i posunu počátečního
technologického uzlu o 300 m severně.
Umístění koncového uzlu (úprava a skládka materiálu) a výpočtových bodů je shodné
s předchozími variantami.
Tabulka č. 17: Vliv provozu technologie těžby – varianta C (den), L Aeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

567.2;

111.3

0.0

47.5

47.5

2

3.0

715.7;

218.0

0.0

48.8

48.8

3

3.0

774.1;

171.0

0.0

47.3

47.3

4

3.0

1001.4;

272.6

0.0

45.7

45.7

5

3.0

356.4;

358.9

0.0

52.0

52.0

6

3.0

587.5;

216.7

0.0

49.7

49.7

předch.

měření

Hluk z těžby v upraveném rozsahu DP bude u severního okraje obce již ve výrazně podlimitní
úrovni. Těžba v jižním rohu zkráceného dobývacího prostoru by měla být ukončena (resp. časově
omezena) před realizací navrhované nové obytné zástavby v severní části obce, resp. její severní
hranice.
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Varianta D
S ohledem na poloviční kapacitu těžby je provoz technologie uvažovaný 4 h denně (polovinu
směny). Umístění zdrojů hluku a výpočtových bodů je shodné s variantou C.
Tabulka č. 18: Vliv provozu technologie těžby – varianta D (den), L Aeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

567.2;

111.3

0.0

44.5

44.5

2

3.0

715.7;

218.0

0.0

45.7

45.7

3

3.0

774.1;

171.0

0.0

44.3

44.3

4

3.0

1001.4;

272.6

0.0

42.7

42.7

5

3.0

356.4;

358.9

0.0

49.0

49.0

6

3.0

587.5;

216.7

0.0

46.7

46.7

předch.

měření

Při snížené kapacitě těžby a upraveném rozsahu dobývacího prostoru bude hluk ve stávajícím
chráněném venkovním prostoru obce i budoucím prostoru u navrhované nové obytné zástavby dle
územního plánu obce podlimitní. Lze očekávat respektování hygienických limitů hluku ve všech
uvažovaných výpočtových bodech.
Vliv vyvolané dopravy
Varianty A a C
Je uvažována doprava v základní variantě těžby (200.000 t/rok). Intenzity dopravy stávající,
výhledové i dopravy vyvolané realizací těžby jsou komentovány v příslušných kapitolách oznámení
i v odborných přílohách.
Silnice směr Hněvotín (II/570)
Tabulka č. 19: Hluk z dopravy – rok 2010, bez těžby (den), LAeq (dB)

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
37.6;

10.0

doprava
59.6

průmysl
0.0

celkem

předch.

měření

59.6

Stav hlukových imisí se v r. 2010 bez dopravy vyvolané těžbou bude nacházet ve vzdálenosti 7,5
m od osy nejbližšího jízdního pruhu pod limitní hodnotou LAeq,T = 60 dB/den.
Tabulka č. 20: Hluk z dopravy – rok 2010, s těžbou (den), LAeq (dB)

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
37.6;

10.0

doprava
59.7

průmysl
0.0

celkem

předch.

měření

59.7

Nákladní doprava vyvolaná realizací záměru (průjezd 40 TN) způsobí ve směru na Hněvotín
zvýšení LAeq,T o 0,1 dB; denní limit nebude dosažen.
Silnice směr Slatinice (II/570)
Tabulka č. 21: Hluk z dopravy – rok 2010, bez těžby (den), LAeq (dB)

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
37.6;

10.0

doprava
54.6

průmysl
0.0

celkem

předch.

měření

54.6
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Stav hlukových imisí se v r. 2010 bez dopravy vyvolané těžbou bude nacházet ve vzdálenosti 7,5
m od osy nejbližšího jízdního pruhu pod limitní hodnotou LAeq,T = 60 dB/den.
Tabulka č. 22: Hluk z dopravy – rok 2010, s těžbou (den), LAeq (dB)

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
37.6;

10.0

doprava
54.8

průmysl
0.0

celkem

předch.

měření

54.8

Nákladní doprava vyvolaná realizací záměru (průjezd 40 TN) způsobí ve směru na Slatinice
zvýšení LAeq,T o 0,2 dB; denní limit nebude dosažen.
Silnice přes Olšany – směr R46 (III/5707)
Tabulka č. 23: Hluk z dopravy – rok 2010, bez těžby (den), LAeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

34.9;

5.5

66.1

0.0

66.1

2

3.0

35.4;

-4.9

66.6

0.0

66.6

předch.

měření

Stav hlukových imisí z dopravy v r. 2010 se v Olšanech (silnice III/5707) bude nacházet v úrovni
LAeq,T = 66,1 dB na straně jihozápadní (kde jsou RD vzdáleny od krajnice vozovky cca 4m) a
v úrovni LAeq,T = 66,6 dB na straně severovýchodní (kde jsou RD vzdáleny od krajnice vozovky cca
2,7 m).
Tabulka č. 24: Hluk z dopravy – rok 2010, s těžbou (den), LAeq (dB)

Č.

výška

Souřadnice

doprava

průmysl

celkem

1

3.0

34.9;

5.5

66.2

0.0

66.2

2

3.0

35.4;

-4.9

66.7

0.0

66.7

předch.

měření

Nákladní doprava vyvolaná realizací záměru (průjezd 20 TN) způsobí u okolních obytných objektů
zvýšení LAeq,T o 0,1 dB; limit pro tzv. starou zátěž nebude dosažen.
Varianty B a D
Varianty B a D uvažují sníženou kapacitu těžby (100.000 t/rok), z čehož vyplývají poloviční
vyvolané dopravní intenzity ve srovnání se základní variantou.
Předchozí výpočty modelující vliv základní varianty těžby prokazují nárůst denních ekvivalentních
hladin hluku v okolí všech uvažovaných příjezdových komunikací o 0,1 až 0,2 dB, což jsou hodnoty
subjektivně nepostřehnutelné. Z toho důvodu nebyly varianty B a D z hlediska dopravy výpočtově
prověřovány - zvýšení LAeq,T bude prezentovat v těchto variantách hodnoty v řádu setin dB.
Hluk ze stavební činnosti
V daném případě lze odhadovat, že stavební činnost bude malého rozsahu (instalace
technologických zařízení). Zemní práce a dopravní nároky při těchto pracích nepřekročí dopravní
nároky při provozu záměru. Vzhledem k tomu, že pro období provádění stavebních prací lze využít
korekci +10 dB k základním limitům, nejde o jakkoli významný problém.
Celkové zhodnocení
Z hlediska vlivů technologických zdrojů hluku (těžba a úprava suroviny) se jako zcela
bezproblémová jeví varianta D (upravený rozsah DP a snížená kapacita těžby). Varianty B a C
mohou být realizovány za podmínek definovaných pro respektování hygienických limitů hluku.
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Varianta A (základní varianta DP i kapacity) se jeví jako nevhodná – lze očekávat překračování
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru severního okraje obce.
Z hlediska vlivů hluku z dopravy vyvolá doprava vytěžené suroviny v blízkosti uvažovaných
příjezdových komunikací (směr Lutín, dále Hněvotín nebo Slatinice; směr Olšany a R46) navýšení
denních LAeq,16 o 0,1 až 0,2 dB. Jde o hodnoty subjektivně nepostřehnutelné a objektivně
nepostižitelné. Ve směru na Lutín a další obce nebude překročen hygienický limit ani při
uvažovaném přirozeném nárůstu dopravy na uvažovaných komunikacích.
Měření hluku dopravy v Olšanech (viz příloha č. 2.2. Hluková studie) prokázalo dnešní denní
hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravy u chráněného venkovního prostoru staveb
LAeq,16 = 65,7 dB. Prostý nárůst dopravy (bez dopravy vyvolané těžbou) způsobí do r. 2010 nárůst
hlukových imisí na hodnotu LAeq,16 = 66,1 dB. Doprava vyvolaná realizací záměru způsobí další
navýšení o cca 0,1 dB, které nezpůsobí překročení limitu staré hlukové zátěže.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
S vypouštěním důlních vod (ani jiných odpadních vod) do vodního toku Blata z těžebních jezer DP
Olšany u Prostějova přes výpustný objekt umístěný na jižním okraji jižního štěrkoviště není
počítáno. Důvodem je vzdutá hladina říční vody v nadjezí jezu v Olšanech u Prostějova, zasahující
až do úrovně jižního štěrkoviště (I. etap těžby) a nutnost vybudování přelivné hrany na kótě 212,00
m n.m. pro minimalizaci vlivu zvýšené hladiny při jižním okraji I. etapy těžby na okolí. Vzhledem ke
vzdutí hladiny říční vody v nadjezí by již při průměrných vodních stavech v řece Blatě hrozilo
vyrovnání hladin říční a důlní vody, což by znamenalo nefunkčnost odvodnění. Řešením by bylo
odvádět důlní vody přes výpustný objekt pomocí spádové rýhy zaústěné do Blaty až pod jezem
v Olšanech u Prostějova. Tato varianta je však značně problematická jak z hlediska konstrukčního
(délka rýhy cca 1 km, křížení Mlýnského náhonu), tak i po majetkoprávní stránce (zábor a výkup
pozemků).
Realizací záměru nedojde k žádnému ovlivnění odtokových poměrů nebo hydrologických
charakteristik toku Blata ani jiných vodních toků.
Ovlivnění odtokových poměrů v důsledku těžební činnosti není předpokládáno. Vlivy lze hodnotit
jako zanedbatelné až nulové.
Vlivy na jakost vod
Jelikož není s vypouštěním důlních vod do povrchových toků počítáno a řeka Blata je zahloubena
pouze do polohy nízce propustných jílovitých povodňových hlín nebude mít těžba štěrkopísků v DP
Olšany u Prostějova žádný vliv na kvalitu povrchových vod.
Záměr nepředstavuje žádné riziko pro povrchové vody v případě mimořádného stavu a úniku
nebezpečných látek (únik provozních látek z používané techniky) v rámci dobývacího prostoru.
Vlivy na podzemní vody
Změny hydrogeologických charakteristik
Vliv těžby v DP Olšany u Prostějova na hydrogeologické poměry byl posuzován na základě
modelové simulace. Numerickým počítačovým modelováním, simulující jednotlivé etapy těžby
štěrkopísků v navrhovaném DP (I. a II. etapa těžby), bylo zjištěno, že nejmenší vliv na režim
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podzemních vod bude mít I. etapa těžby, po jejímž skončení bude vyhloubena jižní těžební jáma
v maximálním rozsahu (základní varianta rozsahu DP). Hladina vody ve štěrkovně bude
samovolně kolísat v závislosti na vodních stavech v přilehlých zvodněných horninách, a to přibližně
mezi 211,5 – 213,4 m n.m. Při průměrných vodních stavech bude úroveň hladiny kolem 212,25 m
n.m. Severně od těžební jámy dojde k poklesu hladin podzemních vod. V severní části obce
Olšany u Prostějova dojde ke vzdutí hladiny jen při průměrných a vyšších vodních stavech, které
bude dosahovat maximálně kolem 0,3 m. Řeka Blata nebude těžbou prakticky ovlivněna.
Po skončení II. etapy těžby a vzniku dvou oddělených štěrkoven bude režim podzemních vod
ovlivněn mnohem výrazněji. Hladiny v obou štěrkovnách budou kolísat v závislosti na úrovních
hladin podzemních vod v okolních zvodněných horninách. Akumulovaná podzemní voda v severní
štěrkovně bude mít při všech vodních stavech vyšší úroveň hladiny. Pruhem mezilehlých hornin
mezi I. a II. etapou těžby tak bude docházet k přetoku podzemní vody ze severní štěrkovny do
jižní. Rozdíly v hladinách mezi štěrkovnami se budou pohybovat mezi 0,1 až 0,5 m, přičemž při
nízkých vodních stavech bude rozdíl v hladinách vyšší. Hladina v jižní štěrkovně bude kolísat mezi
211,5 – 213,6 m n.m. (průměrný stav 212,5 m n.m.), v severní štěrkovně mezi 212 – 213,7 m n.m.
(průměrný stav 212,8 m n.m.).
Ve vlastním prostoru jižní štěrkovny dojde (po vytěžení celého navrženého DP) oproti současné
situaci při vysokých vodních stavech k výraznému nástupu hladiny až o 0,7 m, a to při jižní hranici
těžebního prostoru. Přibližně na polovině plochy štěrkovny dojde naopak k poklesu hladiny,
s maximem o 0,3 m při severní hranici jižní těžební jámy. V severní části DP (II. etapa těžby) dojde
oproti současné situaci při vysokých vodních stavech k poklesu hladiny o 0,25 – 0,65 m,
s minimem při jižní hranici štěrkovny a maximem při její severní hranici. V severní části obce
Olšany u Prostějova dojde ke vzdutí hladiny, které bude pozorovatelné již při průměrných stavech,
kdy by mělo kolísat mezi 0,2 – 0,3 m. Při velmi vysokých vodních stavech může vzdutí hladiny
dosáhnout až kolem 0,5 m.
Největší problém se vzdutím a poklesem hladiny podzemní vody prokázaly simulace při trvalém
propojení obou štěrkoven, kdy dojde k vyrovnání hladin v obou akumulacích, což způsobí další
pokles hladin severně od štěrkoven a další vzdutí hladin jižně od nich. Při trvalém propojení
těžebních jezer v základní variantě DP by za vyšších vodních stavů hrozilo riziko podmáčení
terénu v severní části obce Olšany u Prostějova.
Vytěžením ložiska štěrkopísků (I. a II. etapy těžby) bude z přírodního prostředí vyňata část
písčitoštěrkového kolektoru a nahrazena akumulací vody s volnou hladinou. V závěru těžby
vzniknou 2 jezera o maximální ploše 51 ha ( v základní variantě DP) a průměrné hloubce cca 22
m. Směr proudění podzemních vod v okolí I. a II. etapy těžby bude ovlivněn pouze minimálně, a to
především při severním okraji II. etapy těžby a jižním okraji I. etapy těžby.
S ohledem na vysokou hladinu podzemní vody v severní části obytné zástavby obce Olšany u
Prostějova je doporučeno posunout jižní hranici DP (I. etapy těžby) o 300 m směrem k severu.
Toto posunutí představuje tzv. upravenou variantu rozsahu DP.
Předpokládaný nárůst hladiny podzemní vody o 0,2 až 0,5 m v severní části obce při základním
rozsahu DP představuje značné riziko zatápění sklepních prostor a podmáčení pozemků při
vysokých vodních stavech. V upravené variantě DP (při posunu jižní hranice o 300 m směrem
k severu – od obce) bylo modelováním vlivu těžby na hladinu podzemních vod na severním okraji
obce Olšany u Prostějova zjištěno, že těžbou redukovaného rozsahu I. etapy a návrhového
rozsahu II. etapy dojde při severním okraji obce Olšany u Prostějova pouze k zanedbatelnému
zvýšení hladiny podzemní vody, které i za vysokých vodních stavů nepřesáhne 0,1 m.
Za tohoto stavu nedojde vlivem těžby štěrkopísků v DP Olšany u Prostějova k :
§

zatápění sklepních prostor domů podzemní vodou;

§

podmáčení pozemků při severním okraji obce Olšany u Prostějova;
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§

ohrožení stability staveb;

§

snížení hladiny podzemní vody v domovních studních a zhoršení její kvality;

§

snížení hladiny podzemní vody v jímacích vrtech VZ Olšany a ohrožení kvality podzemní
vody v tomto prostoru;

§

zvýšení či snížení průtoku v řece Blatě a k ovlivnění kvality říční vody;

§

ohrožení biocenter a biokoridoru podél řeky Blaty.

V upraveném rozsahu těžby lze v prostoru VZ Trávníky očekávat pokles hladiny podzemní vody
oproti stávajícímu stavu maximálně o 0,3 m, což nebude mít vzhledem k mocnosti zvodněných
písčitých štěrků (až 40 m) a hloubce jímacího objektu St1 (17,8 m) žádný vliv na vydatnost studny
či kvalitu exploatovaných podzemních vod. Je potřeba upozornit na potřebu zachování funkčnosti
melioračního systému v prostoru jižně od I. etapy těžby.
Trvalé propojení těžebních jezer nelze doporučit u žádné z hodnocených variant, jelikož by došlo
k vyrovnání hladin v obou etapách těžby, což by při vysokých vodních stavech mělo za následek
podmáčení pozemků a zatopení sklepů v severní části obce Olšany a výrazný pokles hladiny
podzemní vody na VZ Trávníky. Propojení těžebních jezer lze připustit pouze krátkodobě pro
vybudování průplavu za účelem přesunu těžební techniky, přičemž propojení jezer nesmí trvat déle
než 10 dnů a musí být provedeno v období nízkých stavů hladin podzemních vod. Po přesunutí
těžební techniky musí být průplav zatěsněn slabě propustnými sedimenty (nejlépe jílovitými
povodňovými hlínami) a zabezpečena stabilita dělící hráze. Propojení těžebních jezer je možné
pouze po předchozím souhlasu hydrogeologa, který rovněž bude monitorovat změny úrovní hladin
v těžebních jezer, okolních vrtech a domovních studních v době propojení jezer a po dobu 1
měsíce po opětovném zatěsnění dělící hráze.
Výše uvedené vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze v případě upravené varianty vyhodnotit
jako nízké a málo významné. U základní varianty lze tyto vlivy hodnotit jako významné a negativní.
Vliv na kvalitu podzemní vody
Základní fyzikálně-chemické složení důlní vody bude obdobné jako fyzikálně-chemické složení
okolních podzemních vod. Důlní voda bude středně mineralizovaná a středně tvrdá, oproti
podzemní vodě však budou důlní vody ve štěrkovištích v přímém kontaktu s atmosférou, čímž
dojde k nárůstu oxidačně-redukčního potenciálu až na hodnoty kolem 500 mV, což způsobí změnu
valence u železa a manganu a tvoru jejich hydroxidů v těžebních jezerech. Vzhledem ke zjištěným
poměrně nízkým koncentracím manganu a železa však nedojde v prostoru štěrkovišť k vysrážení
jejich hydroxidů ve významnějším množství. Důlní voda odtékající podzemních odtokem při jižním
okraji DP (I. etapa těžby) tak bude obsahovat téměř nulové koncentrace rozpuštěných forem
těchto iontů, což je z kvalitativního hlediska jednoznačně pozitivní.
Těžební zařízení a úpravárenská linka budou na elektrický pohon, mazadla budou používána
ekologicky odbouratelná. Při těžbě a manipulaci se surovinou nebudou používány žádné látky,
které by mohly ohrozit jakost vod. V technologickém procesu sprchování bude používána voda
z těžebního jezera, která se po průchodu technologickým zařízením a po usazení kalu (tvořeného
vymytou jílovitou frakcí) bude do těžebního jezera vracet bez změny jejich kvalitativních parametrů.
Nerozpuštěné jílovité látky z praní štěrkopísků budou zachyceny v sedimentační laguně.
Z látek škodlivým vodám budou používány ropné látky – PHM (nafta), motorové a hydraulické oleje
v souvislosti s nakládkou suroviny. Tyto látky budou uloženy v příručním skladu ropných látek a
hořlavin, kde budou zabezpečeny proti úniku do okolního prostředí pomocí nepropustné záchytné
vany. V tomto skladu budou dočasně a v malém množství shromažďovány i případné odpady
s nebezpečnými vlastnostmi. Pro odstavování nakladačů a dalších mechanismů bude vybudována
zpevněná plocha odvodněná přes odlučovač ropných látek. Vzhledem k umístění technologie
v inundačním území řeky Blaty budou provozní zařízení, včetně skladu ropných látek a hořlavin
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umístěny na valech, aby v případě zaplavení území vybřeženou říční vodou nedošlo k úniku vodě
škodlivých látek do okolního prostředí.
Při uvedeném technickém zabezpečení nebude těžební činnost ohrožovat jakost vod. Provoz
neklade nároky na vypouštění vod se změněnou kvalitou do vod podzemních.
Míra rizika mimořádného stavu bude, s ohledem na zabezpečení provozu, nízká. V provozu bude
přítomna obsluha, na případné mimořádné stavy bude neprodleně reagováno standardními
postupy řešení mimořádného stavu.
Celkově lze hodnotit vlivy na kvalitu podzemních vod jako nevýznamné.
Vlivy na povodňové stavy
Při posuzování vztahu k protipovodňovým opatřením lze vznik těžebních jezer hodnotit jako přínos,
protože budou schopny v případě potřeby akumulovat část povodňových vod a zmírnit tak dopady
na zástavbu obce Olšany.
D.I.6. Vlivy na půdu
Vliv na využití a kvalitu půdy
Dobývací prostor je situován na zemědělském půdním fondu a vyžádá si trvalý zábor ZPF. Pro I.
etapu reprezentuje tento zábor plochu 21,7 ha.
Na ploše I. etapy navrženého DP Olšany u Prostějova se z 95 % procent vyskytuje zemědělská
půda s hodnotou BPEJ 3.63.00, což ji řadí do IV. třídy ochrany – zahrnuje půdy s podprůměrnou
produkční schopností a omezenou ochranou.
Velmi okrajově bude dotčena i zvláště chráněná zemědělská půda (I. třída ochrany – bonitně
nejcennější půdy), která prostupuje do zájmového území ze západu (s těžištěm západně od silnice
III/57011. Je však pravděpodobné, že tento výběžek bude součástí ochranného pásu podél VTL
plynovodu a nebude těžbou prakticky dotčen.
Při uvažované roční kapacitě těžby se počítá s ročním záborem půdy v rozsahu 0,6 ha.
Z hlediska organizace a využití ZPF bude třeba v podrobnější dokumentaci řešit účelné využití
zbytkové zemědělské půdy mezi přirozenými hranicemi v terénu a hranicemi DP.
Širší zájmové území je pokryto systematickým odvodněním (meliorace – viz příloha č. 4 – Situace
střetů). V důsledku těžby bude část této sítě zrušena. Je proto nezbytné přijmout taková opatření,
aby funkčnost zbývajících melioračních segmentů zůstala v plném rozsahu zachována a
nedocházelo k pronikání melioračních vod do těžebního jezera.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako nulový. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v zájmovém
území.
Vlivy na zábor půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako středně významné, s ohledem na
charakter půdního pokryvu jako akceptovatelné.
D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na horninové prostředí a nerostné suroviny
Využívání výhradního ložiska štěrkopísků je spojeno se zásahem do horninového prostředí.
Postupně bude vytěžena ložiskově využitelná poloha kvartérních fluviálních štěrkopísků údolní nivy
a kralické terasy na ploše max. 51 ha a do průměrné hloubky cca 22 m. Maximální vytěžitelné
celkové zásoby štěrkopísků byly odhadnuty na 8,97 mil. m3.Před zahájením těžby bude skryta a
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přemístěna ornice (181 tis. m3), podorniční vrstva (171 tis. m3)a hlušiny(1,66 mil. m3). Využitelnost
suroviny na ložisku bude dobrá a provoz hospodárný. Těžba v DP Olšany u Prostějova povede
k plnému pokrytí sortimentních a kvalitativních požadavků trhu a doplní systém výrobkové
produkce těžební společnosti.
Ložiska nerostných surovin patří k vyčerpatelným přírodním zdrojům. Protože za většinu přírodních
zdrojů neexistuje v současné době rovnocenná náhrada, není reálné zastavit v dohledné době
jejich čerpání. Je však třeba při využívání nerostných zdrojů zajistit hospodárnost a šetrnost vůči
okolnímu prostředí. Těžba štěrkopísku v DP Olšany u Prostějova nebude s těmito principy v
rozporu.
Těžbou dojde k odkrytí hladiny podzemní vody a ke snížení terénu v dobývacím prostoru až na
těžební bázi v hloubce cca 22 m.
Těžba ložiska štěrkopísků nebude mít na okolní horninové prostředí žádný vliv. Záměr
nepředstavuje riziko pro kvalitu horninového prostředí. Geologické poměry nebudou ovlivněny.
Vlivy na vodní zdroje
Vznikem těžebních jezer s volnou hladinou vody dojde v jejich blízkém okolí ke změně
hydrogeologických poměrů, především úrovní hladin podzemních vod. Modelovou simulací
zabývající se vlivem štěrkovišť na okolní hydrogeologické poměry bylo zjištěno že při těžbě na
jižním štěrkovišti (I. etapa těžby) dojde v prostoru VZ Trávníky (St1) k poklesu hladin podzemní
vody o 0,15 – 0,3 m. V prostoru nevyužívaného VZ Olšany nebude hladina podzemní vody při
nízkých vodních stavech ovlivněna, při vysokém vodním stavu dojde k jejímu nárůstu maximálně o
0,2 m (vrt HV737).
Při těžbě v severním štěrkovišti po ukončení I. etapy těžby dojde při oddělených štěrkovištích
k poklesu hladiny podzemní vody ve VZ Trávníky (St1) o 0,3 až 0,5 m a při nadprůměrných
vodních stavech k nárůstu hladiny podzemní vody na VZ Olšany, a to od 0,1 do cca 0,4 m. Při
propojení těžebních jezer by pokles hladiny podzemní vody na VZ Trávníky dosahoval při vysokém
vodním stavu až 2 m, což takové řešení vylučuje.
V případě oddělených štěrkovišť I. a II. etapy nedojde v důsledku těžby k významnějšímu ovlivnění
hladin podzemní vody, které by mohlo mít vliv na vydatnost a povolené odběry u jímacích objektů.
Ohrožení jakosti VZ Trávníky je vzhledem k jeho pozici proti směru proudění podzemních vod od
štěrkovišť a dosahu depresního kužele čerpané studny St1 vyloučeno. Nepředpokládá se ani
jakékoliv ovlivnění kvality podzemní vody na nevyužívaném vodním zdroji Olšany, jehož jímací
objekty jsou vzdáleny minimálně 250 m od štěrkovišť mimo generelní směr proudění podzemních
vod.
Protože je zájmové území vodohospodářsky vysoce citlivé, budou veškeré činnosti související
s těžbou provozovány tak, aby byla zajištěna ochrana vodních zdrojů. Důraz bude kladen na
účinnou prevenci a kontrolu při manipulaci s vodě škodlivými látkami, aby byla minimalizována
rizika ohrožení kvality okolních podzemních vod.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto
složku prostředí nejsou očekávány.
D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Navrhovaný dobývací prostor je situován na intenzivně využívané orné půdě. Realizací těžby v DP
Olšany u Prostějova nedojde k přímému poškození nebo vyhubení chráněných rostlinných nebo
živočišných druhů. Celá plocha je intenzivně zemědělsky využívaná, původní společenstva se
nezachovala a podle biologického průzkumu (viz příloha č. 3.2.) zde nebyl zjištěn výskyt žádného
zvláště chráněného druhu ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
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Těžební činností v DP Olšany u Prostějova nedojde k likvidaci ani přímému ovlivnění žádného
významného biotopu.
Vlivy na faunu
Záměr nebude mít významné negativní dopady na faunu zájmového území. Podle odborného
posouzení může být realizace přínosná pro některé druhy (obojživelníci a avifauna), neboť zde
vzniknou nové vodní, případně i mokřadní a lužní biotopy, které mohou být cílenou rekultivací dále
optimalizovány.
Vzhledem k blízkosti ekologicky stabilních a relativně silných společenstev (lesík na ploše
biocentra jv. od DP), je možné očekávat rychlou a spontánní kolonizaci nově vytvořených vodních
ploch i rekultivovaných území.
Dílčí a dočasné negativní ovlivnění může znamenat ruch, spojený s těžbou a dopravou suroviny.
Významnější migrační trasy živočichů na ploše navrženého DP nebyly v rámci biologického
průzkumu zjištěny. Lze očekávat takové trasy podél toku Blaty, který je současně lokálním
biokoridorem. Těžba se však toku nedotkne a musí být zachován ochranný pás v rozsahu min. 50
od hranice toku.
Vlivy na flóru
přímý vliv
Podle výsledků biologického průzkumu nedojde těžbou v DP Olšany u Prostějova k přímé likvidaci
cenných rostlinných druhů ani společenstev.
nepřímý vliv
Jako nepřímý vliv může být hodnocena změna hladiny podzemní vody nebo její kolísání.
Blízký lužní lesík je hodnocen jako cenná lokalita. Na změny stanovištních podmínek a změnu
vodního režimu je citlivé především bylinné patro. Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště
chráněného druhu rostlin, takže k ovlivnění žádné chráněné populace nedojde.
Zvýšení hladiny podzemní vody v hodnotě 0,1 m (v upravené variantě DP) nevyvolá žádné
významné změny z hlediska stanovištních podmínek v prostoru blízkého lesa. V okolí toku Blata a
biokoridoru není žádná změna hladin podzemních vod očekávána.
Vlivy na ekosystémy
Jak je uvedeno výše zájmové území těžby navazuje na cenné ekosystémy situované podél Blaty,
reprezentované především lužním lesíkem a břehovými porosty Blaty. Tyto segmenty jsou
součástí lokálního ÚSES a jsou současně VKP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Podle
hydrogeologického posudku (Aqua Enviro s.r.o. Brno, červen, 2006) lze předpokládat, že
v základní variantě DP by v I. etapě došlo ke vzdutí hladiny podzemních vod jen při průměrných a
vyšších vodních stavech, které bude dosahovat maximálně kolem 0,3 m. Řeka Blata nebude
těžbou prakticky ovlivněna. Lze předpokládat, že u břehových porostů ani u lužního lesíka nedojde
k podstatným změnám stávajících ekosystémech.
Negativní vlivy změny vodního režimu by se mohly projevit při II. etapě těžby, kdy kolísání vodní
hladiny by dosahovalo až 0,5 m. Nejcennější dřevinou v přilehlém lužním lesíku je jilm vaz, který
dobře snáší vlhké půdy. Nejfrekventovanější dřevinou zájmového území je topol, u kterého se
v důsledku zvýšení hladiny spodní vody mohou projevit změny v kořenovém systému s následným
snížením stability stromu (možnost vývratů).
Za předpokladu posunutí jižní hranice DP (upravená varianta) by zvýšení hladiny podzemní vody
dosahovalo pouze 0,1 m (v obou etapách těžby) a vlivy na porosty blízkého lesního porostu by
byly zanedbatelné.
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V obou případech lze však předpokládat změny v bylinném patře ve prospěch vlhkomilných bylin.
Z dlouhodobého pohledu představuje cílená revitalizace vytěženého ploch potenciál ke vzniku
vhodných stanovišť pro existenci širokého spektra rostlinných a živočišných druhů, vývojově
vázaných na vodu, které se aktuálně v zájmovém ani širším území nevyskytují, protože zde
nenalézají vhodné životní podmínky. Realizace těžby spojená s vhodnou rekultivací a revitalizací
dotčených ploch tak může představovat významný příspěvek ke zvýšení ekologické stability a
biodiverzity širšího území.
D.I.9. Vlivy na krajinu
Vlivy těžby v DP Olšany u Prostějova na krajinu se projeví ve dvou směrech.
Po dobu těžby dojde v rovinatém terénu na otevřené krajinné scéně k negativnímu ovlivnění
krajinného rázu. Objekty těžebny a skládky vytěženého materiálu umístěné v přehledném terénu
představují významný negativní impakt do krajiny a to jak při pohledu směrem od zastavěného
území Olšan i Lutína, tak pohledovým narušením sídelní siluety obou obcí. Umístění technického
zázemí do středu DP tento negativní dopad snižuje. Z tohoto pohledu je dále vhodné, aby dočasné
objekty i zejména skládky vytěžené suroviny nebyly příliš vysoké, a nepřevyšovaly okolní krajinné
dominanty (porosty, objekty apod.).
Po ukončení těžby, rekultivaci zasažených ploch a revitalizaci ploch navazujících na DP lze vliv na
krajinu hodnotit jako pozitivní. Stávající nestabilní agrocenózy budou v cílové podobě (po
rekultivaci ploch dotčených těžbou) nahrazeny podstatně hodnotnějšími ekosystémy vázanými na
rozsáhlejší stálou vodní plochu. Z tohoto pohledu může realizace záměru přispět k obohacení
diverzity biotopů široké intenzivně využívané údolní nivy. Nově vytvořená vodní plocha, začleněná
do krajiny doprovodnou zelení, se může stát pozitivním prvkem navozujícím charakter někdejší
historické lužní krajiny.
Samotná vodní plocha pak bude novým prvkem v krajině. Velikostí nebude přesahovat měřítko
okolní krajiny a při vhodném způsobu rekultivace dotčených ploch (strukturované břehy, mokřady,
ozelenění břehů) a revitalizace okolních ploch (výsadba ochranné zeleně, rozšíření biocentra
lužního lesíka apod.) přispěje ke zvýšení estetické hodnoty krajiny.
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a místní tradice
Mimo investic do půdy (meliorační systémy), které jsou zmíněny v předcházejícím textu
dokumentace, nebude dotčen žádný hmotný majetek.
Ochrana vodohospodářských zájmů (CHOPAV, PHO vodních zdrojů) bude zajištěna realizací
navržených opatření.
Navrhovaná těžba v DP Olšany u Prostějova není v rozporu s protipovodňovými opatřeními
v zájmovém území. Naopak vytvořením těžebního jezera bude posílena akumulační kapacita
zájmového území a tím i povodňová ochrany obcí po toku.
Řešené území stavby se nachází v zemědělsky vyžívaných plochách, historicky významné objekty
se v zájmovém území nevyskytují. Realizací záměru nebudou rovněž dotčeny jiné kulturní
památky ani narušeny místní tradice.
Na území ložiska Olšany-Lutín nejsou vyloučeny archeologické nálezy. Oznamovatel bude mít
povinnost postupovat podle zákona č.20/1988 Sb. v platném znění a před zahájením zemních
prací uzavřít smlouvu s odborným pracovištěm na archeologický dohled, popř. záchranný
průzkum.
D.I.11. Vlivy na dopravu
Záměr je vázán výlučně na automobilovou nákladní dopravu, která je vedena po veřejných
silničních komunikacích.
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Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem
přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do 80 těžkých
nákladních vozidel za den (v základní variantě těžby – 200.000 t/rok), resp. do 40 těžkých
nákladních vozidel za den (ve snížené variantě těžby – 100.000 t/rok).
S ohledem na rozdělení dopravy do dvou směrů na silnici III/57011 nepřekročí intenzita obslužné
dopravy záměru ve více zatíženém směru (Lutín) cca 56 těžkých nákladních vozidel za den (v
základní variantě) resp. cca 28 těžkých nákladních vozidel za den (ve snížené variantě těžby). V
méně zatíženém směru (Olšany) cca 24 těžkých nákladních vozidel za den (v základní variantě)
resp. cca 12 těžkých nákladních vozidel za den (ve snížené variantě těžby).
Při stávající celkové intenzitě dopravy na silnici III/57011 v úrovni 1.824 vozidel za den, z toho 390
těžkých, představuje podíl těžké nákladní dopravy související se záměrem na celkové intenzitě
těžké dopravy ve více zatíženém směru (Lutín) cca 14% (v základní variantě), resp. cca 7% (ve
snížené variantě těžby). V méně zatíženém směru (Olšany) cca 6% (v¨základní variantě), resp.
cca 3% (ve snížené variantě). U celkových intenzit dopravy (lehké i těžké dopravy) je potom
uvedený podíl ještě podstatně nižší.
Komunikace dotčeného území jsou schopny očekávané intenzity dopravy přenést.
Pro období přípravy a otvírky ložiska lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho těžby, půjde
navíc o vliv dočasný.
Vlivy na dopravu lze považovat za nízké a v rámci celkových dopravních intenzit za málo
významné.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou hodnoceny jako zcela zanedbatelné až nulové, bez rizika
významnější negativních dopadů v této oblasti.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně
pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny jako velmi nízké a málo významné. Realizace záměru
nebude příčinou překračování imisních limitů.
Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území jsou hodnoceny jako nulové.
Ovlivnění kvality povrchových od není očekáváno.
Vlivy na hladinu podzemní vody v základní variantě DP jsou hodnoceny jako významné a
negativní. V upravené variantě DP je vliv na hladinu pozemních vod hodnocen jako nízký a málo
významný. Vliv na směr proudění podzemních vod je málo významný až zanedbatelný.
Vliv na zábor půdního fondu je hodnocen jako málo významný; negativní vlivy na kvalitu půdy
nejsou očekávány. Vliv na plochy určené k plnění funkcí lesa je nulový.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Záměrem dojde k využití výhradního ložiska
štěrkopísku. Vliv na zdroje podzemních vod je hodnocen jako nízký a málo významný.
Plocha DP je vymezena na intenzivně využívané orné půdě. Záměrem nedojde k zásahu do
biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v lokálním měřítku.
Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny. Nepřímé vlivy jsou u
základní varianty DP hodnoceny jako významné a negativní. V upravené variantě DP jsou nepřímé
vlivy hodnoceny jako málo významné.
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Vlivy na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako negativní malého významu. Po ukončení
těžby a následné rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše pozitivní dopady na krajinu a
její charakteristiky.
Vlivy hluku jsou hodnoceny u varianty A jako negativní a velmi významné. U variant B a C jsou
vlivy hluku hodnoceny rovněž jako negativní, ale malého významu a podmínečně akceptovatelné.
Ve variantě D jsou vlivy hluku nízké a málo významné.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Dopravní vlivy jsou hodnoceny u varianty základní těžby jako negativní a významné. Ve variantě
s snížené těžby jsou vlivy na dopravu hodnoceny jako málo významné.
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout
následujícím způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:
§

využití výhradního ložiska nerostných surovin – je předpokládáno na úrovni všech koncepčních
dokumentů vztahujících se k zájmovému území;

§

cílový stav a využití území – zvýšení biologických a estetických hodnot zájmového území,
rekreační funkce; využití potenciálu území po ukončení těžby;

§

zvýšení ochrany území při vyšších vodních stavech a záplavách.

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:
§

vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;

§

hmotný majetek, kulturní památky.

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené
limity:
§

vlivy na obyvatelstvo;

§

znečištění ovzduší (emise);

§

vlivy na povrchové a podzemní vody (v upravené variantě DP);

§

horninové prostředí, přírodní zdroje;

§

zábor nebo zásah do ZPF a PUPFL;

§

fauna a flóra, ekosystémy;

§

vlivy hluku (u varianty D);

§

vlivy na dopravu (u varianty se sníženou kapacitou těžbou).

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní
pozornost (přestože nedosahuje platných limitů):
§

vlivy hluku (u variant B a C)

§

vlivy na dopravu (u varianty se základní kapacitou těžby).

V rámci posuzovaného záměru je nezbytné věnovat pozornost postprojektové analýze k ověření
uplatněných vstupních předpokladů.
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5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:
§

vlivy na povrchové a podzemní vody (v základní variantě DP – varianty A a B);

§

vlivy hluku (u varianty A).

Z provedeného přehledu je patrné, že posuzovaný záměr je v některých variantách provázen
rizikem vlivů, které by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.
Hodnocení a pořadí variant je předmětem částí E. oznámení.
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
oznámení) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
charakter ovlivnění prostředí bude akceptovatelný.
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti ve variantě C a D, případně v jejich kombinaci. Systém
hodnocení vychází z metodických podmínek uvedených v kapitole D.I.1.
Tabulka č. 25: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

4

podprůměrné

nelze očekávat přímé ohrožení zdraví

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

nebudou překročeny limitní ukazatele

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

při realizaci doporučených opatření

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových. i podzemních vod

vlivy na půdu

4

průměrné

dojde k záboru zemědělské půdy

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

bez významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

4

podprůměrné

bez významného vlivu, výhledově
posílení ekologické stability území

vlivy na krajinný ráz

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření lze očekávat v cílovém stavu
pozitivní důsledky

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření bez významného ovlivnění

vliv na dopravu

4

podprůměrné

přijatelné s dílčími výhradami

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

5

nulové

v cílovém stavu rozšíření rekreačního
využití území

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféry v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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rizik

při

možných

haváriích

a

Dobývání nerostné suroviny na výhradním ložisku Olšany-Lutín bude hornickou činností, při níž je
organizace povinna postupovat podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání a za
podmínek, stanovených v povolení, vydaném příslušným báňským úřadem. Dozor nad
dodržováním báňských bezpečnostních a provozních předpisů v průběhu těžební činnosti přísluší
Státní báňské správě. Provoz plovoucích zařízení spadá pod dohled Státní plavební správy.
Potenciální rizika těžební činnosti vyplývají z geologické pozice ložiska v území chráněných
vodohospodářských zájmů. V souvislosti s provozem záměru lze předpokládat následující rizikové
stavy:
® únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a podzemních vod a
ohrožení jakosti vodních zdrojů;
® ohrožení vydatnosti vodních zdrojů;
® požár.
Únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a podzemních
vod a ohrožení jakosti vodních zdrojů
Při běžném provozu je riziko havarijního úniku ropných látek minimální. Ke kontaminaci půdy v
rozsahu, umožňujícím šíření do podzemních vod, by mohlo dojít v případě dlouhodobého
nekontrolovaného úniku ropných látek do vnějšího prostředí, což v daných podmínkách není
pravděpodobné. Všechna těžební a úpravárenská zařízení budou na elektrický pohon. Ropné látky
pro pohon dieselových motorů mobilní techniky (nakladače) budou skladovány v příručním skladu
ropných látek, zabezpečeném podle předpisů (nepropustná podlaha, záchytné vany, zvýšené
prahy ad.). Z důvodu ochrany před povodněmi budou tyto objekty umístěny na valech nad úrovní
okolního terénu. Pro odstavování mobilní techniky bude vybudována zpevněná plocha a při
odstavení mechanismu podkládána záchytná vana. Údržbářské práce budou prováděny v dílně,
zabezpečené proti úniku závadných látek do vnějšího prostředí.
K úniku paliva může dojít při nehodě stroje nebo při závadě spojené s netěsností palivového nebo
mazacího okruhu. Předpokládaný objem úniku může, vzhledem ke kapacitě provozních nádrží
může činit řádově 0,1 m3, což nepředstavuje významné riziko za předpokladu následného
sanačního zásahu.
V důsledku úniku by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev půdy, případně zasažení
vegetace bez významného ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod (za předpokladu
následného sanačního zásahu). V případě nehody v povodí těžební jámy nebo v těžební jámě
může dojít k zasažení důlních vod.
Ohrožení vydatnosti vodních zdrojů
Ve vytěženém prostoru bude původní spád hladiny podzemní vody s mírně napjatým režimem
nahrazen režimem jezera s volnou hladinou. V případě zasypání části těžebního jezera může dojít
k lokální změně proudění podzemních vod. Generelní směr proudění podzemních vod zůstane
zachován.
Vzhledem k velikosti plochy území dotace podzemních vod do využívaných jímacích území, není
vydatnost vodních zdrojů ohrožena za předpokladu, že v průběhu těžby nebude prováděno
intenzivní dlouhodobé čerpání na snížení hladiny vody v těžebním jezeře.
Požár
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a provozní kázně nebo
v důsledku nehody stroje. Z hlediska požární bezpečnosti jsou rizikovými úseky provozy skladu
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ropných látek. Rozšíření požáru do širšího okolí lze vzhledem k charakteru okolí vyloučit.
V důsledku požáru může dojít k úniku závadných látek.
Následná opatření
Únik ropných látek
V případě úniku paliva nebo jiných závadných látek ze skladů, stroje nebo přepravní nádoby je
nutné:
-

-

zabránit dalšímu úniku ze zdroje (zabandážováním trhliny, zaslepení trhliny rychlotmelem,
stabilizací převržené nádoby, přemístěním vadné nádoby nebo jejího obsahu do nádoby
bezvadné do záchytné vany nebo jiným vhodným způsobem dle situace);
zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo
hlína těžená v okolí), přednostně je únik lokalizován ve směru spádu terénu;
kontaminovaný sorbent, případně i kontaminovanou zeminu odtěžit a deponovat na
bezpečném místě (těsná nádoba, zajištěná plocha, záchytná vana);
zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu oprávněnou osobou v souladu s platnými
předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Požár

Pro případ požáru je areál vybaven odpovídajícími prostředky k zásahu. V areálu budou dle
požárního plánu rozmístěny požární body vybavené ručními hasícími přístroji.
V případě požáru je vyrozuměn hasičský záchranný sbor a je proveden okamžitý zásah s použitím
výše uvedených prostředků k likvidaci požáru.
Souhrn
Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná
obvyklými technickými a organizačními opatřeními.
Pozornost je třeba věnovat zpracování potřebných dokumentů v této oblasti (havarijní plán,
provozní řád) a současně jejich důslednému dodržování při realizaci záměru.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

popřípadě

Návrh opatření v této kapitole vychází zejména z charakteristiky uvedené v kapitole D.II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. Nejsou uvedena veškerá opatření, která vyplývají
z povinností daných současnými předpisy a požadavky příslušných úřadů.
Veřejné zdraví
Nejsou požadována žádná zvláštní opatření k ochraně veřejného zdraví.
„ Sklady nebezpečných látek (pohonné hmoty, provozní materiály, odpady), které vykazují
nebezpečné vlastnosti, budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí a neoprávněné
manipulaci s nimi.
Ovzduší
„ S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad
Olomouckého kraje) o souhlas s umístěním stavby a stavbou středního zdroje podle zákona
ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b) a c)
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Půda
Z hlediska zájmů ochrany ZPF se navrhují opatření ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky
č. 13/1994 Sb. :
„ využití kvalitních segmentů skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy k zúrodnění zemědělského
půdního fondu;
„ rekultivovat v přiměřeném rozsahu plochy dotčené těžbou s cílovým využitím pozemku trvalý
travní porost;
„ zajistit u zbývajících segmentů systematického odvodnění jejich plnou funkčnost;
„ zajistit přístupnost pozemků, které nebudou předmětem těžby, pro zemědělské využití, popř. je
uvést do klidu zatravněním.
„ V následné přípravě záměru bude vypracováno vyhodnocení důsledků navrhované činnosti na
ZPF podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., které zahrne návrh opatření na minimalizaci
dopadů na ZPF (zachování sítě zemědělských cest, přístupnost okolních pozemků pro
obhospodařování, zachování funkčnosti melioračního systému ad.).
Voda a geofaktory
„ Vodní hospodářství posuzovaného zařízení bude navrženo podle předloženého návrhu bez
vypouštění odpadních vod.
„ S ohledem na vysokou hladinu podzemní vody v severní části obytné zástavby obce Olšany u
Prostějova doporučujeme posunout jižní hranici DP (I. etapy těžby) o 300 m směrem k severu
– upravená varianta hranic dobývacího prostoru.
Původní navrhovaný rozsah I. etapy těžby není doporučen, protože by vzhledem k mělké hladině
podzemní vody hrozilo výrazné riziko částečného zatopení sklepních prostor (objekt sokolovny a
nejseverněji položené rodinné domy) při vysokých stavech hladiny podzemní vody.
Trvalé propojení těžebních jezer nelze doporučit, jelikož by došlo k vyrovnání hladin v obou
etapách těžby, což by při vysokých vodních stavech mělo za následek podmáčení pozemků a
zatopení sklepů v severní části obce Olšany a výrazný pokles hladiny podzemní vody na VZ
Trávníky.
„ Propojení těžebních jezer lze doporučit pouze krátkodobě pro vybudování průplavu pro přesun
těžební techniky, přičemž propojení jezer nesmí trvat po dobu více než 10 dnů a musí být
provedeno v období nízkých stavů hladin podzemních vod. Po přesunutí těžební techniky musí
být průplav zatěsněn slabě propustnými sedimenty (nejlépe jílovitými povodňovými hlínami) a
zabezpečena stabilita dělící hráze.
„ Propojení těžebních jezer je možné pouze po předchozím souhlasu hydrogeologa, který
rovněž bude monitorovat změny úrovní hladin v těžebních jezer, okolních vrtech a domovních
studních v době propojení jezer a po dobu 1 měsíce po opětovném zatěsnění dělící hráze.
„ V projektu „Plán otvírky, přípravy a dobývání“ navrhnout technické zabezpečení provozních
objektů a zařízení s ohledem na umístění v zátopovém území a do technického řešení těžební
činnosti promítnout návrhy odborných posudků (hydrogeologický, pedologický, biologický).
„ Pod jižním okrajem I. etapy těžby je doporučeno vyhloubit před zahájením skrývky zeminy
v linii 3 hydrogeologické monitorovací vrty, které budou osazeny automatickými měřícími
stanicemi. Kontrola měřícího systému a měření hladin v těžebních jezerech a nejbližších
domovních studních je doporučena v intervalu 1 x měsíčně, odběry vzorků podzemních a
důlních vod na testování jejich kvality ve čtvrtletních intervalech.
„ Bude vypracován provozní řád a havarijní plán zařízení, ve kterém budou specifikovány
povinnosti provozovatele v případě specifikovaných havarijních situací podle vyhlášky č.
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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.
„ Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém
stavu, odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou
vodou.
„ Používat těžební a technologické zařízení na el. pohon; provozní hmoty a mazadla je vhodné
používat v maximální míře na bázi biologicky odbouratelných látek.
„ Při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů
s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového
prostředí.
Flóra a fauna, krajina
„ Těžbou ani souvisejícími činnostmi nesmí být dotčeny hodnotné ekosystémy podél Blaty, které
jsou současně VKP i plochami ÚSES.
„ Důsledná ochrana musí být uplatněna ve vztahu ke stávajícím dřevinám v okolí navrhovaného
DP (zejména vzrostlé stromy podél silnice III/57011).
„ Vzhledem k možnému ovlivnění dřevinné složky v důsledku kolísání hladiny podzemní vody je
doporučeno provádět monitoring dřevin v průběhu těžby a na základě monitoringu případné
smýcení topolu a jeho náhrada stanovištně vhodnými dřevinami.
„ K minimalizaci vizuálního impaktu těžby na krajinu se navrhuje před či při započetí těžby
vysázet podél stávajících polních cest kulisovou zeleň ve směsi rychlerostoucích a cílových
dřevin, která alespoň částečně odstíní těžební areál situovaný ve volné krajině.
„ Zpracovat plán rekultivace a revitalizace ploch dotčených těžbou včetně jejich začlenění do
volné krajiny s cílem zvýšit ekologickou stabilitu a biodiverzitu širšího území. V tomto plánu
zohlednit následující požadavky:
§

Na plochách v kontaktu s územními systémy ekologické stability budou vysazovány
výhradně stanoviště původní dřeviny.

§

Provést redukci akátu v břehových porostech Blaty s cílem zabránit jeho expanzi na plochy
narušené těžbou.

„ Plán rekultivace a revitalizace koncipovat s ohledem na budoucí vodohospodářské využívání a
začlenění do místního ÚSES; návrh konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem a
s příslušným orgánem ochrany přírody, samosprávou obce Olšany a seznámit s ním vhodným
způsobem obyvatele obce.
Hluk
„ Z hlediska vlivů hluku je doporučeno posunutí jižní hranice dobývacího prostoru o cca 250 –
300 m severně, tj. od stávající zástavby obce Olšany.
„ V případě, že bude realizována základní varianta hranic dobývacího prostoru je doporučeno:
§

snížit kapacitu těžby na polovinu základní uvažované hodnoty (tj. na 100.000 t/rok);

§

zajistit změnu užívání nemovitosti u severního okraje hřiště (vykoupení);

§

ukončení těžby v tomto prostoru před realizací nové obytné zástavby v severní části obce
Olšany podle územního plánu obce.
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„ V případě, že bude realizována upravená varianta hranic dobývacího prostoru je doporučeno:
§

těžbu v případě dosahování základní kapacity (200.000 t/rok) realizovat před výstavbou
nové obytné zástavby v severní části obce Olšany podle územního plánu obce;

§

se sníženou kapacitou těžby (100.000 t/rok) lze činnost provádět i v případě výstavby nové
obytné zástavby v severní části obce;

„ Po odtěžení cca poloviny I. etapy lze bez dalších podmínek realizovat těžbu v kapacitě
základní varianty (200.000 t/rok).
Odpadové hospodářství
„ V rámci dalších stupňů přípravy záměru specifikovat předpokládanou produkci nebezpečných
odpadů (druhy, kategorie, roční produkce, způsob odstraňování) a požádat příslušný orgán
odpadového hospodářství o souhlas s nakládáním s nebezpečným odpadem.
„ Nebezpečné odpady shromažďovat odděleně na vyhrazeném místě (zabezpečeném skladu) a
jejich odstraňování realizovat v souladu s podmínkami, stanovenými v rozhodnutí příslušného
správního úřadu.
Kulturní a historické památky, tradice
„ Při provádění skrývkových prací postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
(uzavřít smlouvu s odborným pracovištěm na archeologický dohled a hlásit případný výskyt a
archeologických nálezů mimo prováděný odborný dohled).
Doprava
„ Vyloučit expediční dopravu vytěženého materiálu v noční době, tj. od 2200 do 600 hod.
„ Po zahájení těžby a expedice sledovat ve spolupráci s obecním úřadem v Olšanech frekvenci
průjezdů nákladních aut se štěrkem obcí na příslušném úseku silnice III/5707 (směr R46).
Pokud bude tato frekvence obyvatelstvem pociťována jako významně rušivá projednat vhodná
organizační opatření (omezení rychlosti, časové omezení expediční dopravy apod.).
Ostatní opatření
„ V případě záměru na pokračování těžby po ukončení I. etapy je nezbytné provést v rámci
přípravy II. etapy těžby nové posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí podle platné
právní úpravy.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno úvodní terénní
šetření a analýza vstupních podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele) a informací,
získaných při předběžném projednání na příslušných správních úřadech.
Po zhodnocení jejich obsahu a významu bylo zadáno zpracování odborných posudků, jejichž cílem
bylo prvotní informace doplnit, popř. aktualizovat a vyhodnotit očekávané vlivy těžební činnosti na
životní prostředí ve vybraných specifických oblastech. Práce jednotlivých specialistů byly
koordinovány tak, aby byla zajištěna jejich logická návaznost a dílčí výsledky byly vzájemně
konzultovány.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující
informace o území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury.
Dokumentace záměru se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
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Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření
prognózy o možných vlivech, jejich velikosti a významnosti při realizaci připravovaného záměru.
Ovzduší - modelování vlivu emisí z liniových zdrojů (doprava suroviny)
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací získaných od investora záměru, z údajů
ČHMÚ, platné legislativy a z archivu zpracovatele. Pro výpočet rozptylové studie byla použita
metodika SYMOS 97, verze 2003. Podrobnější informace k použité metodice jsou součástí přílohy
č. 2.1. Rozptylová studie.
Výpočtově zjištěné hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého a benzenu z dopravy jsou v
obou případech porovnány s platnými limity pro dané látky ve volném ovzduší podle příslušné
právní normy.
Hluk – měření a výpočty hluku
Pro modelové výpočty vlivů hluku z technologických zdrojů a ze související dopravy byl využit
Software Hluk+, verze 7.11 (Liberko, Polášek, Vlasák 1/2006). Tento produkt umožňuje výpočty
hluku ze stacionárních zdrojů hluku o z dopravy a obsahuje příslušné metodické postupy.
Metodika prováděných měření hluku je popsána podrobněji v přílohách Hlukové studie (viz. příloha
č. 2.2.).
Do výpočtového programu byly zadávány hlukové údaje zjištěné přímým měření shodného
zařízení (viz protokol o měření – příloha č. 2.2.) a intenzity dopravy zjištěné sčítáním a odbornou
prognózou.
Dosah působení hlukových imisí je ověřován ve vztahu k nejbližšímu chráněnému venkovnímu
prostoru. V tomto případě je za tento chráněný venkovní prostor považována hranice pozemků
zástavby obce Olšany a hranice nové uvažované obytné zástavby v severní části obce.
Výpočtově zjištěné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku z působení uvedených zdrojů
jsou v obou případech porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami hluku, doporučenými
zpracovatelem hlukové studie podle příslušné právní normy.
Povrchové a podzemní vody
Pro vyhodnocení vlivu těžby štěrkopísků v projektovaném dobývacím prostoru Olšany u Prostějova
na režim podzemních vod byl sestaven numerický model proudění podzemních vod v programu
PMWIN ver. 5.3. Jedná se o program řešící proudění podzemních vod metodou konečných
rozdílů, který používá základní zdrojový kód ModFlow. Současně obsahuje řadu nadstavbových
balíčků, které umožňují simulovat vlivy dalších hydrodynamických prvků, jako např. řeky, infiltrace,
čerpaných objektů, apod.
Modelovaná oblast má rozměry 3000 x 2250 m a je rozdělena do 3 vrstev. Obsahuje celkem
90 000 buněk (30 000 buněk v každé vrstvě), ve kterých se počítají hodnoty úrovní podzemních
vod. Buňka má čtvercový půdorys o straně přibližně 14,5 m. Na severní straně modelu je umístěna
okrajová podmínka 1. typu s konstantní výškou hladiny, která jako jediná dotuje podzemní vodu do
modelu. Rotací modelu bylo docíleno toho, že západní okraj je více méně proudnicí (okrajová
podmínka 2. typu). Východní okraj omezuje rovněž okrajová podmínka 2. typu (q=0) tvořená svahy
krystalinika a paleozoika, které příkře vystupují z rovinaté údolní nivy Blaty. Na odtoku
z modelované oblasti byla umístěna okrajová podmínka 3. typu, která je definována především
propustností hornin a reguluje odtok podzemní vody z oblasti podle úrovní hladiny podzemních vod
severně od ní.
Jednotlivé vrstvy byly rozděleny tak, aby respektovaly reálné litologické poměry na lokalitě. První
vrstva reprezentuje hlinitojílovité až hlinitopísčité sedimenty tzv. povodňových hlín v údolní nivě a
sprašové akumulace při západním okraji modelu. Svrchní hranice vrstvy odpovídá povrchu terénu,
spodní potom hranici s hruběji klastickými sedimenty, která je dobře definována vrtným
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průzkumem. Hydraulická vodivost této vrstvy byla zadána na 1.10-7 m/s (horizontální i vertikální) a
efektivní pórovitost na 0,08. Druhá vrstva představuje písčité štěrky s proplástky
jílovitoprachovitých hornin. Povrch druhé vrstvy odpovídá bázi první vrstvy, báze druhé vrstvy byla
zadána na úroveň 180 m n.m. Horizontální hydraulická vodivost byla zadána na 3.10-4 m/s,
vertikální na 4.10-6 m/s a efektivní pórovitost na 0,2. Třetí vrstva reprezentuje hrubě klastické
uloženiny pod úrovní 180 m n.m., které již jsou vyvinuty jen v blízkosti osní části lutínské brázdy
(olšanský příkop). Souvrství obsahuje zvýšený podíl prachovitojílovitých vrstev ve srovnání
s nadložním souvrstvím, k čemuž bylo přihlédnuto při zadávání níže uvedených hydraulických
parametrů. Horizontální hydraulická vodivost byla zadána na 1.10-4 m/s, vertikální na 2.10-6 m/s a
efektivní pórovitost na 0,15. Báze třetí vrstvy reprezentuje hranici s nepropustným podložím, které
bylo v osní části lutínské brázdy zastiženo novými ložiskovými vrty řady LO v hloubkách pod 170 m
n.m.
Celkem bylo modelováno 9 situací, všechny v režimu ustáleného proudění podzemní vody. První
z nich byl stav dokumentovaný na jaře 2006, který sloužil vzhledem k dostatečnému množství
známých úrovní hladin podzemních vod zejména ke kalibraci modelu. Další modelované situace
vycházely z předpokladu rozdělení těžby do dvou etap. V první etapě bude vyhlouben jižní
dobývací prostor, ve druhé potom bude kromě existence jižního dobývacího prostoru vyhlouben
i druhý, severní. Ke každé etapě byly modelovány celkem 3 stavy – průměrné, vysoké a nízké
stavy podzemních vod. Ke zjištění průměrného, vysokého a nízkého stavu hladin byla použita data
z vrtu ČHMÚ VB115 z období 1981 - 1990. Průměrný stav hladiny H183 odpovídá stavu, který je
statisticky překročen 183 dnů v roce, hladina ve vrtu VB115 je 212,58 m n.m. Stav hladin H350
odpovídá velmi nízkému stavu, který je překročen 350 dnů v roce, jeho hodnota je 211,93 m n.m.
Velmi vysokému stavu H10 odpovídá ve vrtu VB115 úroveň hladiny podzemní vody 213,30 m n.m.
Podle úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu VB115 byly analogicky se stavem z jara 2006 zjištěny
úrovně hladiny podzemních vod v severní okrajové podmínce modelu, která spolu infiltrací
představuje jedinou dotací podzemní vody do modelované oblasti.
Úměrně stavům podzemních vod byly zadávány i stavy hladin v řece Blatě, které byly získány
interpolací dat z čáry překročení stavů hladin za období 1981 – 1990 na stanici ČHMÚ
v Klopotovicích. Poslední 2 modelované situace zohledňují propojení obou štěrkoven (I. a II. etapy
těžby), první z nich bez dalších vlivů, druhá s možností snížení hladiny podzemních vod
v těžebních jámách přelivem v jižní části jižní štěrkovny (I. etapa těžby). Obě modelované situace
byly kalkulovány pro střední stavy hladin. Podrobnější informace k použité metodice jsou součástí
přílohy č. 3.3. Hydrogeologická studie.
Půda, biota, krajina
V rámci přípravných prací byl zpracován předběžný pedologický průzkum s vyhodnocením vlivů na
ZPF. Podrobnější informace o metodice pedologického průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 3.1.
Dále byl zpracován biologický průzkum zájmového území s vyhodnocením vlivů na flóru, faunu a
přírodní systémy v zájmovém území záměru. Podrobnější informace o metodice biologického
průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 3.2. Studie obsahuje výsledky přírodovědného průzkumu,
realizovaného v jarním období březen až květen 2006.
Obě odborné studie navázaly na předchozí materiály zpracované v rámci předchozích etap
přípravy záměru (viz přehled použité literatury). V těchto studiích byly shrnuty základní informace o
přírodních podmínkách zájmového území, jeho stávajícím využití i předpokládaných střetech
zájmů, které mohou nastat při využívání ložiska ve vztahu k územním plánům, ochraně ZPF,
zájmům ochrany přírody a krajiny a dalších aktivit v území.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
V hodnocení závažnosti potenciálních nepříznivých vlivů konkrétních aktivit na veřejné zdraví se
standardně používá metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Cílem
hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých
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faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich výskytu
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí byly
vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou
organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České
republice, konkrétně Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních
rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodické materiály hygienické
služby k hodnocení zdravotních rizik.
V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik předmětem akreditace dle zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 353/2005. Podrobnější informace
k použité metodice jsou uvedeny v příloze č. 2.3.
Ostatní
V rámci zpracování ostatních částí oznámení byly použity standardní metody a postupy běžně
používané v praxi. Zvláštní metody hodnocení vlivů, které vyžadují odborný výklad, jsou popsány
v předchozím textu.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, na výsledcích matematických modelů rozptylu
znečišťujících látek, působení hluku, proudění podzemních vod a hodnocení zdravotních rizik.
Rozsah a konkrétnost údajů shromážděných v tomto oznámení odpovídá stupni přípravy
posuzovaného záměru, ve kterém bylo oznámení zpracováno. Podkladem byl zejména popis
uvažovaného zařízení doplněný technickými informacemi.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se nevyskytly při zpracování dílčích částí oznámení
či jeho odborných příloh jsou v těchto přílohách specifikovány. V podstatě nejsou identifikovány
takové nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných
závěrů z hlediska vlivů na životní prostředí.
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ČÁST E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F, G a H v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I. Popis variant řešení záměru
Posuzovaný záměr na využití výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín v navrženém
dobývacím prostoru je územně vymezen hranicemi stanoveného CHLÚ Hněvotín.
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace). Situování výhradního ložiska
územní varianty vylučuje.
V oznámení jsou hodnoceny 4 aktivní varianty technického řešení (viz následující popis) a varianta
nulová.
E.I.1. Varianty lokalizace (umístění) záměru
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), a nebyl řešen v jiných
lokalizačních variantách. Situování výhradního ložiska a stanoveného CHLÚ Hněvotín v podstatě
územní varianty vylučuje.
Umístění záměru je určeno schváleným výpočtem zásob štěrkopísku, na jehož základě bylo
vymezeno výhradní ložisko, stanoveno CHLÚ a udělen předběžný souhlas se stanovením
dobývacího prostoru. Z hlediska umístění nebyla jiná varianta zvažována ani hodnocena.
Z hlediska lokalizace (umístění) je záměr v souladu se schváleným územním plánem obce Olšany.
Z hlediska funkčního využití území dochází k naplnění územního plánu obce, který na daných
plochách nevylučuje těžební činnost s ohledem na stanovení CHLÚ.
E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technologické řešení záměru: Navržená technologie těžby a úpravy odpovídá typu ložiska v
daných geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá
zařízení budou odpovídat běžnému standardu s ohledem na umístění ložiska v území chráněných
vodohospodářských zájmů (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, blízké vodní zdroje) a zájmů ochrany
přírody.
Z hlediska rozsahu a hranice DP jsou v oznámení hodnoceny 2 varianty:
® základní (původní rozsah DP)
® upravená (zmenšený rozsah DP v jižní části ložiska)
v upravené variantě DP je navrženo posunutí jižní hranice DP severním směrem, tj.
směrem od obce
Z hlediska kapacity těžby jsou v oznámení hodnoceny 2 varianty:
® základní – 200.000 tun/rok
® snížená – 100.000 tun/rok
Nulová varianta: Znamená nevyužívání zásob výhradního ložiska ve stanoveném CHLÚ a
ponechává na ploše dobývacího prostoru zemědělskou půdu v současném využívání.

Strana: 80

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

E.II. Porovnání variant řešení záměru
V následující tabulce je uvedeno porovnání aktivních a nulové varianty na základě závěrů
oznámení. Označení variant je následující:
Varianta A =

těžba v základním rozsahu DP; základní kapacita 200 000 t/rok
56 průjezdů TN směr Lutín, 24 průjezdů směr Prostějov

Varianta B =

těžba základním rozsahu DP; snížená kapacita 100 000 t/rok
28 průjezdů TN směr Lutín, 12 průjezdů směr Prostějov

Varianta C =

těžba v upraveném rozsahu DP (posunutá jižní hranice); základní kapacita 200 000 t/rok
56 průjezdů TN směr Lutín, 24 průjezdů směr Prostějov

Varianta D =

těžba v upraveném rozsahu DP (posunutá jižní hranice); snížená kapacita 100 000 t/rok
28 průjezdů TN směr Lutín, 12 průjezdů směr Prostějov

Varianta 0 =

nulová varianta

Tabulka č. 26: Porovnání posuzovaných variant

Vlivy

Varianta
A

B

C

D

0

vlivy na obyvatelstvo

2

3

3

5

5

vlivy na ovzduší a klima

4

5

4

5

5

vlivy na hlukovou situaci

2

3

3

5

5

vlivy na povrchové a podzemní vody

1

1

4

4

5

vlivy na půdu

3

3

4

4

5

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

4

4

4

5

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

3

3

4

4

5

vlivy na krajinný ráz

4

4

4

4

3

vlivy na hmotný majetek

4

4

4

4

5

vliv na kulturní a historické památky

5

5

5

5

5

vliv na dopravu

3

4

3

4

5

vliv na rozvoj infrastruktury

5

5

5

5

5

vliv na rekreační využití území

4

4

5

5

3

Celkové hodnocení

44

48

52

58

61

0 = nepřijatelné řešení, vysoké ohrožení; 5 = jednoznačně přijatelné, bezproblémové řešení

Z uvedeného hodnocení poměrně jednoznačně vyplývá, že kromě nulové varianty se jako
nejpřijatelnější varianta jeví varianta D. Pořadí aktivních variant (od nejvhodnější k nejméně
vhodné):
D – C – B – A.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný ve variantě D a ve variantě C, případně v kombinaci
obou variant – zahájení se sníženou kapacitou a po vytěžení cca poloviny DP zvýšení na
základní těžební kapacitu.
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ČÁST F.
ZÁVĚR
Předložené oznámení se zabývá hodnocením vlivů záměru na využití výhradního ložiska
štěrkopísku „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I. etapa těžby na
výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín" na životní prostředí.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a čtyřech variantách technického řešení.
Z hodnocení jednotlivých variant jednoznačně vyplynulo, že varianty A a B v základním rozsahu
dobývacího prostoru nejsou doporučeny k realizaci. Tyto varianty představují významné riziko
negativního ovlivnění některých složek a faktorů životního prostředí v zájmovém území, mezi které
patří zejména:
® zvýšení hladiny podzemní vody při severním okraji obce Olšany (zejména pak po II. etapě
těžby)
® nadlimitní hluková zátěž ve vztahu ke stávajícímu i budoucímu chráněnému venkovnímu
prostoru (staveb)
® zvýšení hladiny a její kolísání v jižní částí zájmového prostoru s možným ovlivněním
současných porostů přilehlého lesíka.
Z uvedených důvodů bylo doporučeno posunutí jižní hranice navrženého dobývacího prostoru cca
300 m severním směrem, tj. oddálení od okraje zástavby obce Olšany. Tímto doporučením byly
definovány varianty C a D. Ve variantách s upraveným rozsahem dobývacího prostoru bylo
zjištěno, že těžbou redukovaného rozsahu I. etapy a návrhového rozsahu II. etapy dojde při
severním okraji obce Olšany u Prostějova pouze k zanedbatelnému zvýšení hladiny podzemní
vody, které i za vysokých vodních stavů nepřesáhne 0,1 m (ve srovnání se základní variantou, kde
zvýšení je odhadováno na 0,2 – 0,5 m).
Realizací záměru ve variantách C a D nedojde k:
§

zatápění sklepních prostor domů podzemní vodou;

§

podmáčení pozemků při severním okraji obce Olšany u Prostějova;

§

ohrožení stability staveb;

§

snížení hladiny podzemní vody v domovních studních a zhoršení její kvality;

§

snížení hladiny podzemní vody v jímacích vrtech VZ Olšany a ohrožení kvality podzemní
vody v tomto prostoru;

§

zvýšení či snížení průtoku v řece Blatě a k ovlivnění kvality říční vody;

§

ohrožení biocenter a biokoridoru podél řeky Blaty.

Ve variantách C a D jsou i ostatní důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů
a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění byla soustředěna pozornost na půdu (zábor ZPF),
vodu (změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik, vodohospodářské zájmy a
ochrana vodních zdrojů), biotu (vliv na faunu, flóru a ekosystémy) a krajinný ráz. Hodnoceny jsou
rovněž vlivy na ovzduší a klima, a vlivy hluku z těžební činnosti a vyvolané dopravy ve vztahu
k obytné zástavbě obce Olšany a na uvažovaných dopravních trasách.
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Hodnocení základních aspektů je obsaženo v odborných posudcích a studiích vypracovaných
autorizovanými osobami, které tvoří přílohy oznámení. Závěry těchto posudků a studií jsou
zohledněny v celkovém hodnocení záměru. Navržené podmínky a doporučení jsou zahrnuty do
návrhu opatření.
Po celkovém zhodnocení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I.
etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín" lze konstatovat, že jeho realizace
nezpůsobí negativní vlivy takové velikosti a významu, které by vyžadovaly prosazování nulové
varianty.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí
nad únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území,
likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského
zdraví apod.). Žádný z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru
identifikován.
Přímé účinky posuzované těžby, úpravy a expediční dopravy štěrkopísku (vlivy na kvalitu ovzduší,
vlivy hluku, vlivy na povrchové a podzemní vody) vyhovují zdravotním požadavkům. Faktory
narušování psychické pohody vyvolané zejména v počátečních fázích realizace záměru jsou
závislé na podrobných prováděcích postupech a jsou řešitelné na základě podmínek a dohod
s dotčenou obcí.
Realizaci záměru ve variantách D a C lze označit za akceptovatelnou jak z hlediska stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové
ekologické zátěže území.
Návrh opatření ke snížení, eliminaci nebo vyloučení negativních vlivů záměru na složky a faktory
životního prostředí je obsahem kapitoly D.IV. Nezbytnou podmínkou je rovněž monitorování
důsledků a provádění postprojektové analýzy k ověření vstupních podmínek a předpokladů
zpracovaného hodnocení.
Provoz se nevyznačuje významnými riziky vůči některé ze složek prostředí, eliminace rizik provozu
je tedy zejména v rovině dodržování provozních řádů a pracovních postupů.
Během zpracování oznámení o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nebyly zjištěny
skutečnosti, které by vylučovaly jeho realizaci. Souhrnně lze konstatovat:
- Umístění navrhovaného zařízení je v souladu s platnými územně plánovacími podklady, a
s přihlédnutím k charakteru záměru a současnému i cílovému využití zájmového území je
akceptovatelné.
-

Záměr nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.

-

Důsledky provozu na veřejné zdraví jsou hodnoceny jako nevýznamné až zanedbatelné.

Závěry oznámení o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nepřinášejí významné argumenty
proti jeho realizaci v daném technickém řešení a lokalitě. Z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví lze souhlasit s realizací záměru „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u
Prostějova a I. etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín" ve variantě D a
C, případně s jejich kombinací spočívající v časovém rozložení různé kapacity těžby.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v oznámení.
Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních
parametrů, nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry
aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace.
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ČÁST G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.I. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí (v platném znění), s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona. Účelem
tohoto oznámení je poskytnout informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného úřadu státní správy do
35-ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a následná I. etapa těžby ve
vymezeném dobývacím prostoru.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.) zařazen do:
KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)
bod č. 2.3.: Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna
stávajícího
Pro účely zjišťovacího řízení a procesu posuzování vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji:
plocha navrženého dobývacího prostoru
(zjištěno analytickým výpočtem ze souřadnic)

518 546,89 m2

hranice navrženého dobývacího prostoru

viz situace na obrázku č. 3

kapacita těžby

max. 200.000 t/rok

Záměr je situován na území obce Olšany (u Prostějova), která náleží k Olomouckému kraji, okres
Prostějov. Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Olomoucký

obec:

Olšany

katastrální území:

Olšany u Prostějova

Posuzovaným záměrem je návrh dobývacího prostoru ložiska Olšany u Prostějova k dobývání
výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín (číslo ložiska 3 097 400) a současně I. etapa těžby
na ložisku, jejíž rozsah je vymezen v grafických přílohách oznámení.
Název a číslo ložiska:

OLŠANY - LUTÍN 3097400

Obec/katastr:

711110 OLŠANY U PROSTĚJOVA

Okres, kód:

CZ0713 Prostějov
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů

Rozhodnutí o výhradním ložisku bylo vydáno Ministerstvem výstavby a stavebnictví ČR v Praze
dne 17.7.1989 pod č.j.TZÚS/GMO-383/89.
Chráněné ložiskové území Hněvotín bylo schváleno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v
Brně dne 16.12.1991 pod č.j.3912/1990-2.vyř.
Rozhodnutím č.j. 570/1914/04-Šs ze dne 9.4.2004 získala organizace Českomoravské štěrkovny,
a.s., předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova
pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Olšany – Lutín, č. ložiska 3 097 400.
Navržený dobývací prostor (dále DP) Olšany u Prostějova má rozlohu 51,8546 ha. Při konstrukci
hranic navrhovaného dobývacího prostoru byly vzaty v úvahu hranice schválených bloků zásob
výhradního ložiska, hranice Chráněného ložiskového území Hněvotín, a dále hranice ochranných
pásem vyhlášených k objektům a zájmům podle zvláštních předpisů, nacházejících se v
předmětné oblasti.
Protože ložisko je v celém rozsahu zvodněné, bude těžba prováděna z vody. Úpravárenský proces
bude zahrnovat praní, třídění a třídění suroviny na zrnitostní frakce podle požadavků trhu.
Objem těžitelných zásob bude s konečnou platností vyčíslen v projektové dokumentaci k
následným správním řízením. V současné době lze odhadnout, že celkové vytěžitelné zásoby v
DP Olšany u Prostějova budou činit 8 972 768 m3 = 23 060 014 t (2.57 t/m3). Zásoby vázané v
závěrných svazích budou činit cca 1 582 000 m3, další zbytkové zásoby se odhadují na 734 000
m3. Při roční těžbě pohybující se okolo hodnoty 200 tis. t/rok (77 821 m3/rok) se bude doba
životnosti navrhovaného dobývacího prostoru blížit 115,5 roku.
Záměrem oznamovatele je realizovat postupně po etapách těžbu štěrkopísku v celém rozsahu
51,8547 ha navrženého DP Olšany u Prostějova. Vzhledem k dlouhé životnosti ložiska je otvírka
ložiska navržena v jižní části navrženého DP. Pro I. etapu těžby je vymezená plocha 21,74 ha s
objemem 4 733 059 m3 geologických zásob. Podle vypočteného objemu těžitelných zásob 4 165
509 m3 (10,7 mil tun) a výše uvedené roční kapacity je I. etapa těžby rozvržena na 53 let.
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Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je navržený DP Olšany u Prostějova v celém
rozsahu 51,8547 ha a I.etapa těžby na ploše 21,74 ha.
Dobývací prostor leží mimo intravilán a zastavěné území obce, ve vzdálenosti cca 100 - 250 m od
nejbližších objektů.
Návrh územního plánu obce zohledňuje CHLÚ a v jeho blízkosti není navrženo jiné funkční využití,
které by mohlo být v kolizi s tímto záměrem.
Navrženým záměrem nedochází k zásadním změnám ve využití území v okolí ložiska. Přímo
v dobývacím prostoru ani mimo něj se nepředpokládá budování žádných staveb.
Oznamovateli ani zpracovateli oznámení není známo, že by byly připravovány či uvažovány
záměry (uvažované v rámci územního plánu obce či okolních sídel), které by v souvislosti s
oznamovaným záměrem mohly působit významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo či životní
prostředí.
O využití severní části CHLÚ na k.ú. Hněvotín není zatím uvažováno, ani o takových záměrech
nejsou žádné informace. Rovněž nelze předpokládat využití této části ložiska do doby ukončení
těžby v navrhovaném dobývacím prostoru. Z uvedeného důvodu nelze předpokládat významnější
kumulativní či synergické působení negativních důsledků na obyvatelstvo či životní prostředí.
Přehled zvažovaných variant
Umístění záměru: Umístění záměru je určeno schváleným výpočtem zásob štěrkopísku, na jehož
základě bylo vymezeno výhradní ložisko, stanoveno CHLÚ a udělen předběžný souhlas se
stanovením dobývacího prostoru. Z hlediska umístění nebyla jiná varianta zvažována ani
hodnocena.
Rozsah a kapacita záměru: Rozsah a kapacitu lze definovat jednak z hlediska plochy a hranic DP
a jednak z hlediska množství těžené suroviny.
a) plocha a hranice DP jsou definovány v textu a přílohách oznámení
na základě závěrů posouzení je navrženo posunutí jižní hranice DP severním směrem, tj.
směrem od obce – z tohoto pohledu jsou tedy hodnoceny dvě varianty:
® základní (původní rozsah DP)
® upravená (zmenšený rozsah DP v jižní části ložiska)
b) kapacita těžby je s ohledem na vyvolané vlivy hodnocena rovněž ve dvou variantách:
® základní – 200.000 tun/rok
® snížená – 100.000 tun/rok
V obou variantách je podle předpokládaného ročního objemu těžby do 200 tis. tun provoz těžbou
střední velikosti, běžnou pro daný typ ložiska (těžba fluviálních terasových sedimentů z vody).
Podle nároků na vstupy a výstupy (viz následující text) a počet zaměstnanců bude patřit mezi malé
provozy.
Technologické řešení záměru: Navržená technologie těžby a úpravy odpovídá typu ložiska v
daných geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá
zařízení budou odpovídat běžnému standardu s ohledem na umístění ložiska v území chráněných
vodohospodářských zájmů (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, blízké vodní zdroje) a zájmů ochrany
přírody.
Nulová varianta: Znamená nevyužívání zásob výhradního ložiska ve stanoveném CHLÚ.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí
nad únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území,
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likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského
zdraví apod.).
Lokalizace stavby nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování
(umístění je v souladu s územně plánovacími podklady).
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy).
Obrázek č. 2: Umístění záměru

Bilance zásob na ložisku
Ložisko nebylo prozatím exploatováno. Uváděné zásoby odpovídají zásobám schváleným KKZ.
3

Tabulka č. 1: Stav zásob na ložisku k 1.1.2002 (tis. m )

Bilanční zásoby
Prozkoumané

Nebilanční zásoby

vyhledané

Volné

Vázané

Volné

Vázané

Celkem

---

15 313

---

7 416

13 084
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Způsob těžby a úpravy suroviny
Těžební práce budou, s ohledem na hladinu spodních vod na ložisku a mocnost skrývek,
prováděny vodní těžbou. Mechanismy: plovoucí korečkový a drapákový bagr v kombinaci s
plovoucími dopravníky; pohon: elektrická energie.
Úprava suroviny
Těžená surovina bude dopravována na břeh pomocí plovoucích pasových dopravníků. Na břehu
bude vytěžená surovina ukládána na technologickou meziskládku. Z ní bude materiál odebírán a
dopravován k další úpravě tříděním a praním v mobilní lince. Technologická linka bude vybavena
třídícím zařízením, pračkou, dehydrátorem a zdrobňovacím zařízením.
Technologický odpad představují jílové proplástky, jejichž obsah dosahuje v průměru 5,5 %
hmotnostních vytěžené suroviny. Voda s obsahem jílu, uvolněným při praní suroviny, se bude
vracet do těžebního jezera přes usazovací nádrž. Těžební a úpravárenská zařízení budou plně
elektrifikována.
Ukládání hotových výrobků
Předpokládá se vytvoření zemních skládek navazujících na expediční pasy technologické linky.
Podloží skládek a manipulační plochy budou zpevněny.
Expedice
Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke spotřebiteli. K nakládce bude použito
kolových nakladačů s dieselovým motorem. Lokalita je přístupná po silnici III. třídy Olšany - Lutín.
Příjezd k zemním skládkám hotových výrobků bude zajištěn vybudováním komunikace se
zpevněným povrchem. Výjezd dopravních prostředků bude na silnici III/53011 v rovinném a
dopravně-přehledném úseku.
Zpevněné plochy
Budou konstruovány z panelů, aby byla možná jejich relativně snadná montáž a demontáž s
ohledem na následné využití ploch.
Předpokládaná doba výstavby těžebního a úpravnického zařízení
S ohledem na zvolenou technologii zabezpečení těžby a úpravy suroviny je možné předpokládat
celkovou realizační dobu výstavby a instalace technologického a těžebního zařízení na 3,5
měsíce.

G.III. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a
faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
V oznámení jsou hodnoceny 4 aktivní varianty řešení záměru. V následující tabulce je uvedeno
porovnání aktivních a nulové varianty na základě závěrů oznámení. Označení variant je
následující:
Varianta A =

těžba v základním rozsahu DP; základní kapacita 200 000 t/rok

Varianta B =

těžba základním rozsahu DP; snížená kapacita 100 000 t/rok

Varianta C =

těžba v upraveném rozsahu DP (posunutá jižní hranice); základní kapacita 200 000 t/rok

Varianta D =

těžba v upraveném rozsahu DP (posunutá jižní hranice); snížená kapacita 100 000 t/rok

Varianta 0 =

nulová varianta

Strana: 88

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

Tabulka č. 2: Porovnání posuzovaných variant

Vlivy

Varianta
A

B

C

D

0

vlivy na obyvatelstvo

2

3

3

5

5

vlivy na ovzduší a klima

4

5

4

5

5

vlivy na hlukovou situaci

2

3

3

5

5

vlivy na povrchové a podzemní vody

1

1

4

4

5

vlivy na půdu

3

3

4

4

5

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

4

4

4

5

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

3

3

4

4

5

vlivy na krajinný ráz

4

4

4

4

3

vlivy na hmotný majetek

4

4

4

4

5

vliv na kulturní a historické památky

5

5

5

5

5

vliv na dopravu

3

4

3

4

5

vliv na rozvoj infrastruktury

5

5

5

5

5

vliv na rekreační využití území

4

4

5

5

3

Celkové hodnocení

44

48

52

58

61

0 = nepřijatelné řešení, vysoké ohrožení; 5 = jednoznačně přijatelné, bezproblémové řešení

Z uvedeného hodnocení poměrně jednoznačně vyplývá, že kromě nulové varianty se jako
nejpřijatelnější varianta jeví varianta D. Pořadí aktivních variant (od nejvhodnější k nejméně
vhodné):
D – C – B – A.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný ve variantě D a ve variantě C, případně v kombinaci
obou variant – zahájení se sníženou kapacitou a po vytěžení cca poloviny DP zvýšení na
základní těžební kapacitu.
Následující závěry platí pro doporučené varianty D a C (viz předchozí porovnání variant).
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké až nulové. Žádné negativní důsledky na zdravotní stav obyvatelstva nebyly při
zpracování oznámení identifikovány. Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou hodnoceny jako zcela
zanedbatelné až nulové, bez rizika významnější negativních dopadů v této oblasti.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně
pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny jako velmi nízké a málo významné. Realizace záměru
nebude příčinou překračování imisních limitů.
Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území jsou hodnoceny jako nulové.
Ovlivnění kvality povrchových od není očekáváno.
Vlivy na hladinu podzemní vody v základní variantě DP jsou hodnoceny jako významné a
negativní. V upravené variantě DP je vliv na hladinu pozemních vod hodnocen jako nízký a málo
významný. Vliv na směr proudění podzemních vod je málo významný až zanedbatelný.
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Vliv na zábor půdního fondu je hodnocen jako málo významný; negativní vlivy na kvalitu půdy
nejsou očekávány. Vliv na plochy určené k plnění funkcí lesa je nulový.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Záměrem dojde k využití výhradního ložiska
štěrkopísku. Vliv na zdroje podzemních vod je hodnocen jako nízký a málo významný.
Plocha DP je vymezena na intenzivně využívané orné půdě. Záměrem nedojde k zásahu do
biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v lokálním měřítku.
Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny. Nepřímé vlivy jsou u
základní varianty DP hodnoceny jako významné a negativní. V upravené variantě DP jsou nepřímé
vlivy hodnoceny jako málo významné.
Vlivy na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako negativní malého významu. Po ukončení
těžby a následné rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše pozitivní dopady na krajinu a
její charakteristiky.
Vlivy hluku jsou hodnoceny u varianty A jako negativní a velmi významné. U variant B a C jsou
vlivy hluku hodnoceny rovněž jako negativní, ale malého významu a podmínečně akceptovatelné.
Ve variantě D jsou vlivy hluku nízké a málo významné.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Dopravní vlivy jsou hodnoceny u varianty základní těžby jako negativní a významné. Ve variantě
s snížené těžby jsou vlivy na dopravu hodnoceny jako málo významné.
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti ve variantě C a D, případně v jejich kombinaci.
Systém hodnocení vychází z metodických podmínek uvedených v kapitole D.I.1.
Tabulka č. 3: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

4

podprůměrné

nelze očekávat přímé ohrožení zdraví

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

nebudou překročeny limitní ukazatele

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

při realizaci doporučených opatření

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových. i podzemních vod

vlivy na půdu

4

průměrné

dojde k záboru zemědělské půdy

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

bez významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

4

podprůměrné

bez významného vlivu, výhledově
posílení ekologické stability území

vlivy na krajinný ráz

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření lze očekávat v cílovém stavu
pozitivní důsledky

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření bez významného ovlivnění

vliv na dopravu

4

podprůměrné

přijatelné s dílčími výhradami

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

5

nulové

v cílovém stavu rozšíření rekreačního
využití území

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu
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Z provedeného přehledu je patrné, že posuzovaný záměr je v některých variantách provázen
rizikem vlivů, které by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.
Hodnocení a pořadí variant je předmětem částí E. oznámení.
Z hodnocení jednotlivých variant jednoznačně vyplynulo, že varianty A a B v základním rozsahu
dobývacího prostoru nejsou doporučeny k realizaci. Tyto varianty představují významné riziko
negativního ovlivnění některých složek a faktorů životního prostředí v zájmovém území.
Ve variantách C a D jsou i ostatní důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů
a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.
S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
oznámení) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
charakter ovlivnění prostředí bude akceptovatelný.
Po celkovém zhodnocení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I.
etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín" lze konstatovat, že jeho realizace
nezpůsobí negativní vlivy takové velikosti a významu, které by vyžadovaly prosazování nulové
varianty.
Realizaci záměru ve variantách D a C lze označit za akceptovatelnou jak z hlediska stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové
ekologické zátěže území.

Strana: 91

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovení dobývacího prostoru Olšany a Prostějova a I. etapa těžby

A.M. - Ekologické inženýrství

ČÁST H.
PŘÍLOHY
Mapové, grafické a další odborné přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentace je uvedeno v příloze č. 4.1.:
Městský úřad Prostějov, Stavební úřad, č.j.: PVMU 93825/2006 61 ze dne 12.6.2006:

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb., je uvedeno v příloze č. 4.2.:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
KÚOK/59376/2006/OŽPZ/861 ze dne 9.6.2006:

životního

prostředí

a

zemědělství,

č.j.:
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