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Zadání :
Vypracování posudku dle § 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění (dále zákon č. 100/2001 Sb. nebo zákon) na Dokumentaci
záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ (taky těžební
prostor, těžba) dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4.
Vypracoval :
RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel
osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (§ 8 a příloha č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí (§ 9
a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) – viz. příloha č. 19.
Tentýž zapsaný : Potvrdenie – zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov činnosti na životné prostredie § 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore – oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa
16.4.2004 pod číslom 373/2004-OPV.
Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému
environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle
nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO 14 001, dle certifikátu EIPOS při Technické
universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z 16.11.1996.
Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne 21.11.1994, podle ust. § 3 zákona
č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění, znalcem v oboru ochrana přírody,
odvětví ochrana přírody.
Tentýž, jako držitel certifikátu Manažér vzorkování podzemních vod dle požadavků
uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149, r.č. certifikátu 00016/09 ze dne 2.10.2009, vydané
certifikačním orgánem CSQ-CERT s platnou následnou recertifikací.
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Seznam nejčastěji používaných zkratek
µg
ADR
apod.
BaP, B(a)P
BL
BPEJ
Ca
č.
č.j., čj.
č.h.p.
ČGS
ČHMÚ
ČIŽP OI
ČOV
ČR
ČSN, ČSN EN
EIA
EHS
EU
EVL
ha
hod., hod, h
CHOPAV
IČ
ID
ISO
ISPOP
kg
km
k.ú.
KHS
LAU
LBC
LBK
l, lt (lt-1)
m n.m.
m.
m
m2
m3
mg
mil.
mm
MZCHÚ
MŽP ČR

mikrogram
předpisy o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí
a podobně
benzo(a)pyren
bezpečnostní list
bonitovaná půdně ekologická jednotka
vápník
číslo
číslo jednací
číslo hydrologického pořadí
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát
čistírna odpadních vod
Česká republika
česká státní norma
environmental impact assessment (hodnocení vlivů na ŽP)
Evropské hospodářské společenství
Evropská unie
evropsky významné lokality
hektar
hodina
chráněná oblast přirozené akumulace vod
identifikační číslo
identifikace (IDentification), identifikační číslo
mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností
kilogram
kilometr
katastrální území
krajská hygienická stanice
Místní správní jednotky (Local Administrative Units)
lokální biocentrum
lokální biokoridor
litr (na minus první)
metr nad mořem (nadmořská výška)
mobil
metr
metr čtverečný (plocha)
metr krychlový (objem)
miligram
milion
milimetr
maloplošně zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
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NATURA 2000
NEL (C10-C40)
ng
NOx
NR SR
NUTS 3
NV ČR, NV
odst.
ORP
OPVZ
OŽP
Qx
parc.č.
PHM
písm.
PM2,5
PM10
POÚ
PR
PUPFL
s (s-1)
spol. s r.o.
s.r.o.
Sb.
SEKM
SPÚ
t
tj.
tel.
TZL
tzn.
ÚP
ÚPD
US EPA
ÚSES
ust.
VKP
vyhl.
Z.z.
zn.
ZCHÚ
ZPF
ZÚJ
ZÚR OK

evropsky významné lokality a ptačí oblasti
nepolární extrahovatelné látky (uhlovodíky)
nanogram
oxidy dusíku
Národní rada Slovenské republiky
Nomenklatura územních statistických jednotek - kraj
nařízení vlády České republiky
odstavec
obec s rozšířenou působností
ochranné pásmo vodního zdroje
odbor životního prostředí
průtoky
parcelní číslo
pohonné hmoty
písmeno
suspendované částice (menší než 2,5 µm)
suspendované částice (menší než 10 µm)
pověřený obecní úřad
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkce lesa
sekunda (na minus první)
společnost s ručením omezeným
společnost s ručením omezeným
Sbírka zákonů
Systém evidence kontaminovaných míst
Státní pozemkový úřad
tuna
to je
telefon
tuhé znečišťující látky
to znamená
územní plán
územně plánovací dokumentace
Americká agentura pro ochranu životního prostředí
územní systém ekologické stability
ustanovení
významný krajinný prvek
vyhláška
Zbierka zákonov
značka
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
základní územní jednotka
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
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Úvod
Předkládaný písemný materiál je posudek vyhotovený podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.
Posudek vypracoval RNDr. Stanislav Novák, který je autorizovanou osobou dle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., s osvědčením odborné způsobilosti čj. 15120/3906/OEP/92 na základě
pověření Ministerstva životního prostředí, pod čj. 80576/ENV/15 ze dne 20.11.2015 – viz.
příloha č. 3.
Posudek záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň – Majetín, IV. etapa“ na
posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 písm. h)
a písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále např.
oponentní naturový posudek) vypracoval Mgr. Stanislav Mudra, který je autorizovanou
osobou k provádění posouzení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění, rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.: 630/66/05,
prodloužení autorizace č.j. 9776/ENV/15-449/630/15.
Zpracovatel posudku vypracoval uvedenou práci na základě smlouvy, ev.č. přidělené z CES:
150264, která byla uzavřena mezi Českou republikou - Ministerstvo životního prostředí se
sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 a zpracovatelem posudku RNDr. Stanislavem
Novákem se sídlem Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod.
Zpracovatel oponentního naturového posudku vypracoval uvedenou práci na základě smlouvy
o dílo ze dne 1.12.2015, která byla uzavřena mezi Mgr. Stanislavem Mudrou, jednatel
společnosti SEEB engineering s.r.o. se sídlem v Beňov 8, 750 02 Přerov a zpracovatelem
posudku RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
Předmětem posudku je Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
s názvem

„Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“
Dokumentace záměru zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. byla
oznamovatelem ZEPIKO spol. s r.o. se sídlem Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno, předložena
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, jako orgánu příslušnému dle ustanovení
§ 21 písm. c) v souladu s § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
Dokumentaci záměru zpracovala společnost INVEK s.r.o. se sídlem Vinohrady 998/46, 639
00 Brno, zastoupená vedoucím řešitelského týmu Ing. Petrem Mynářem, autorizovanou
osobou MŽP č.j.: 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j.:
43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011.
Uvedený záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ podléhá
posuzování na základě přílohy č. 1, kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení), bod
č. 2.3, zákona č. 100/2001 Sb., týkající se - Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad
25 ha. - v souladu s ust. § 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.
Uvedený záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ podle
stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu může
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samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, proto záměr podléhá posuzování podle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona
č. 100/2001 Sb.
Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je Dokumentace podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 62 stran textu
a 7 příloh.
Při zpracování posudku se vycházelo z předložené Dokumentace, písemností předaných
oznamovatelem dne 11.1.2016, 12.1.2016, 20.1.2016, 21.1.2016 a 16.2.2016 (seznam viz.
dále), vlastních poznatků a zkušeností v této oblasti, z konzultací s investorem, spojených
s vysvětlením, informací z webové stránky firmy ZEPIKO spol. s r.o., z vyjádření orgánů
veřejné správy (viz. přílohová část posudku) a prohlídkou na místě samém.
Při zpracování posudku se dále vycházelo z doplnění Dokumentace, která byla
oznamovatelem ZEPIKO spol. s r.o. se sídlem Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno, předložena
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí a kterou zpracovatel posudku obdržel dne
21.3.2013 (podrobnosti - viz. dále).
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje záměru ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou :
Ø plocha - 32 ha,
Ø roční kapacita - cca 200.000 t/rok.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Katastrální území
Obec
Obec s POÚ
ORP
Okres
Kraj

: Majetín
: Majetín
: Olomouc
: Olomouc
: Olomouc
: Olomoucký kraj

(kód k.ú.
(ZÚJ
(kód
(kód
(OKRES-LAU
(CZ-NUTS3

:
:
:
:
:
:

689921)
503738)
71072)
7107)
CZ0712)
CZ071)

Umístění záměru – viz. příloha č. 1 a 2.
4. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele :
ZEPIKO spol. s r.o.
Oprávněný zástupce oznamovatele :
Ing. Zdeněk Ohniště - ředitel společnosti
ZEPIKO spol. s r.o.
Slovanské náměstí 9
612 00 Brno
tel.: 541 242 598
e-mail: info@zepiko.cz
5. IČ oznamovatele
IČ : 46971360
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
ZEPIKO spol. s r.o.
Slovanské náměstí 9
612 00 Brno
8
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je :
Ø Dokumentace, zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., záměru „Rozšíření
těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 61 stran textu (autor : Ing. Petr Mynář – vedení
projektu, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, Brno a Mgr. Edita
Ondráčková - držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, Popůvky, INVEK s.r.o., Brno,
10/2015; další spolupracující : RNDr. Milan Plch, ZEPIKO spol. s r.o., Brno, Ing. Pavel
Cetl – autorizovaná osoba, Bucek s.r.o., Brno),
Ø nedílnou součástí Dokumentace je 7 příloh :
- Příloha 1 - Mapové a situační přílohy,
- Příloha 2 - Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (autor : Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.
– Expertízy vlivu životního prostředí na zdraví, Brno, 09/2015),
- Příloha 3 - Akustická studie (autor : Ing. Miroslav Lepka, ENVING s.r.o., Brno, 10/2014),
- Příloha 4 - Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (autor : Mgr. Vladimír Melichar –
autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 07/2015),
- Příloha 5 - Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz (autor : Ing. Pavel Koláček, Ph.D., INVEK
s.r.o., Brno, 09/2015),
- Příloha 6 - Hydrogeologický posudek (autor : RNDr. Milan Plch, ENVI-AQUA, s.r.o., Brno,
09/2015),
- Příloha 7 - Doklady.
Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele a byly předány dne 11.1.2016 :
⇒ Bezpečnostní listy chemických látek a chemických směsí - Antifreeze G48, GX truck
15W-40, HLP 32, motorová nafta.
⇒ Havarijní plán vodního hospodářství Pískovna Krčmaň-Majetín s přílohami, ZEPIKO
spol. s r.o., RNDr. Milan Plch, báňský projektant, Brno, 08/2015.
⇒ Žádost o schválení Havarijního plánu vodního hospodářství v areálu Pískovny KrčmaňMajetín v k.ú. Majetín, ZEPIKO spol. s r.o., Brno dne 20. května 2016.
⇒ Rozhodnutí - „Havarijní plán - areál Pískovny Krčmaň - Majetín, ZEPIKO spol. s r.o.“,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Olomouc ze dne 5.10.2015 pod čj.
SMOL/211522/2015/OZP/VH/Los.
⇒ Hlášení o produkci a nakládání s odpady do sytému ISPOP za vykazovaný rok 2013
a 2014.
⇒ Zemníky Krčmaň - Těžba a rekultivace, Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí
dle zákona č. 244/1992 Sb., A.M. - Ekologické inženýrství.
⇒ Pískovna Krčmaň- Majetín, areál expedice - výkres.
⇒ Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, ZEPIKO spol. s r.o. Pískovna Krčmaň-Majetín,
Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb.,
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o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 5.13, Těžba a úprava štěrkopísku s kapacitou nad
25 m3/den, RNDr. Milan Plch, ZEPIKO, s.r.o., 03/2014.
Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele a byly předány dne 12.1.2016 :
Ø Pískovna Krčmaň- Majetín IV. etapa – vyhodnocení důsledků těžby na zemědělský půdní
fond + návrh skrývky-výkres, RNDr. Milan Plch, důlní projektant, 11/2015.
Ø Plán využívání ložiska – rozšíření pískovny Krčmaň - Majetín IV. etapa, ZEPIKO, spol.
s r.o., RNDr. Milan Plch – projektant a závodní lomu, 04/2015.
Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele a byly předány dne 20.1.2016 :
Ø Pískovna Krčmaň - Majetín, Plán využití ložiska - III. etapa, výkres, ZEPIKO spol. s r.o.,
RNDr. Milan Plch, závodní lomů, ev.č. 1149, 07/2008.
Ø ZEPIKO spol. s r.o. - rozšíření těžby štěrkopísku Krčmaň - Majetín III. etapa. - stanovisko
správce povodí, Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 11.7.2007 pod zn. PM034723/2007203/Kr.
Ø Zahájení těžby 2008 - výkres (předáno od RNDr. Milana Plcha).
Ø Vyjádření k jednotlivým bodům požadovaných pro vysvětlení ze strany zpracovatele
posudku dne 20.1.2016.
Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele a byly předány dne 16.2.2016. :
Ø Potvrzení se souhlasem k doplnění dokumentace NATURA pro lokalitu Krčmaň Majetín
IV. etapa, ZEPIKO spol. s r.o., Ing. Zdeněk Ohniště, Brno, dne 16.2.2016.
E-mailová korespondence ze dne 11.1.2016, 12.1.2016, 20.1.2016, 21.1.2016 a 16.2.2016.
Na základě žádosti o doplnění Dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Rozšíření těžebního
prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí (RNDr. Novák Stanislav,
Uherský Brod ze dne 12.2.2016) a potvrzením souhlasu s doplněním Dokumentace (ZEPIKO
spol. s r.o., Ing. Zdeněk Ohniště, Brno ze dne 16.2.2016) bylo předáno dne 21.3.2016 od MŽP
dopisem zpracovateli posudku (následně předáno zpracovateli oponentního naturového
posudku) „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ Dokumentace
o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí - DOPLNĚK (ZEPIKO spol. s r.o., Brno,
03/2016), která se skládá z příloh :
Ø Příloha 1 - Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (autor : Mgr. Vladimír
Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016),
Ø Příloha 2 - Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno,
01/2016),
Ø Příloha 3 (Doklady).
Dokumentace je zpracována v rozsahu, který je předepsán přílohou č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. a doplněná Dokumentace je v podstatě dle požadavků přílohy z hlediska formálního
úplná, pečlivě a podrobně zpracovaná. Hodnocení Dokumentace a doplněné Dokumentace je
následující (v následujícím textu posudku jsou uvedeny pouze komentované informace, jinak
se v textem Dokumentace souhlasí, pokud není uveden nesouhlas nebo je souhlas přímo
citován) :
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Dokumentace :
Přehled zkratek
Je v Dokumentaci velmi podrobně uveden, ještě před začátkem textu zprávy.
Úvod
Obecný popis vhodným způsobem uvádí do obsahu Dokumentace.
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Údaje o oznamovateli jsou v pořádku a dostačující.
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název a zařazení záměru
Záměr je zařazen do kategorie I. bod č. 2.3. - Těžba ostatních nerostných surovin v novém
dobývacím prostoru. Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha. Těžba rašeliny
na ploše nad 150 ha. Vzhledem k tomu, že se nejedná o těžbu v novém dobývacím prostoru
a těžbu rašeliny pro daný záměr je platná věta - Těžba ostatních nerostných surovin na ploše
nad 25 ha.
Současně lze zvážit i zařazení do kategorie II. bod č. 2.6. Těžba v korytech nebo údolních
nivách toků (záměr je v údolní nivě Moravy a Loučky), příp. bod č. 2.10. - Zneškodňování
odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor. Není však
podstatné, neboť zařazení do kategorie I. bod č. 2.3. je dostačující a podléhá vždy posuzování
podle zákona, citované další možné zařazení spadá pod zjišťovací řízení. Lze mít plně za to,
že dikce zákona je takto splněna.
B.I.2. Kapacita záměru
Kapacitní údaje - plocha a roční kapacita jsou dostačující ve vztahu k limitů dle přílohy č. 1
zákona.
B.I.3. Umístění záměru
Umístění záměru je uvedeno v textu Dokumentace v širších souvislostech a Příloze 1
Dokumentace podrobnějším způsobem, zaměřeným na ÚSES a ostatní limity využití území.
Drobným nedostatkem je absence číselných kódů, např. k.ú., ZÚJ - lze bez potíží vyhledat na
portálu veřejné zprávy.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry je podrobně popsán se zaměřením na
aktuálně provozovanými nebo připravovanými ložisky nevyhrazených nerostů v katastrálních
územích nacházející o okolí záměru, a to Majetín (III. etapa těžby), Grygov, Věrovany
a Brodek u Přerova a souběžnou činnost těžby připravovaného záměru a výstavby rychlostní
silnice R55. Současně je doložen v Příloze 6 Dokumentace Hydrogeologický posudek (autor :
RNDr. Milan Plch, ENVI-AQUA, s.r.o., Brno, 09/2015) zpracovaný odborný geologem, který
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věc podrobně vysvětluje. Dále na základě trvalého monitorování v předchozích etapách těžby
nebyl vliv na podzemní vody (zhoršení jakosti a vliv na pokles hladin podzemních vod)
prokázán. Lze souhlasit, že kumulace vlivů nebyla prokázána. Záměr je současně v souladu se
schválenými koncepcemi a územními podklady Olomouckého kraje (Územně plánovací
dokumentace Olomouckého kraje - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 v záplavovém území a celý záměr se nachází v ploše ST4 - specifická oblast
s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin).
Navrhovaný záměr není v současné době v souladu s územním plánem sídelního útvaru
Majetín. Využití dotčených ploch pro těžbu posuzovaného záměru bude vyřešeno v novém
ÚP obce Majetín.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
V kapitole jsou popsána jednotlivá rozhodnutí o využití území pro těžbu štěrkopísku na
lokalitě pro již proběhlé nebo probíhající etapy těžby a dominantní důvody pro pokračování
záměru. Návaznost na realizaci stavby rychlostní komunikace R55 Olomouc - Přerov
s využitím podstatné části vytěženého štěrkopísku je velmi důležitá a v minulosti byla již
prověřena.
Pozitivem záměru je pokračování těžby v nevýhradním ložisku štěrkopísku Krčmaň - Majetín,
které bude takto účelně využito v souladu s platnými báňskými předpisy a současným
respektováním ochranného pásma (železnice, vodní tok Loučka) v ochranných pilířích
odpisem zásob.
Záměr je předložen v jedné variantě, proto popis variant není v textu Dokumentace blíže
rozveden.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající těžba štěrkopísku v pískovně Krčmaň - Majetín probíhá podle platného Plánu
využívání ložiska pro III. etapu, schváleného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně
a pro pokračování těžby IV. etapou se technické ani technologické řešení charakteru těžby
a úpravy těženého materiálu díky praxí ověřeným postupům nebude měnit.
Popis technického a technologického řešení velmi podrobně informuje v jednotlivých
podkapitolách Dokumentace - Provozní a kapacitní údaje (mocnosti jednotlivých vrstev
ornice, skrývkových zem, využitelných zásob těžené suroviny, kubatury ornice, skrývkových
zemin, surovin využitelných zásob, vytěžitelných zásob, životnost těžby pro IV. etapu),
Příprava těžby (zázemí je dispozici z předchozích etap záměru),Těžba suroviny (popis těžby
je odborně velmi dobře vypracován a doplněn graficky), Úprava suroviny (bude probíhat ve
stávající provozovně - situační výkres provozovny je doložen, popis separovaných frakcí
štěrkopísku s následným využitím), Expedice suroviny (dále podrobně rozvedena
v samostatné Příloze 3 Dokumentace - Hluková studie a v Příloze 2 doplněné Dokumentace Rozptylová studie), Ukončení těžby, rekultivace (navážená zemina pro rekultivaci je odpadem
z výkopových prací v blízkém okolí a výkopů při výstavbě rychlostní komunikace R55
Olomouc stavby Olomouc-Kokory a Kokory-Přerov, podmínky pro využití navážených zemin
jsou v textu popsány - závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady je vydáno
příslušným úřadem Magistrátem města Olomouc - viz. Příloha 7.5 Dokumentace,
s postupující těžbou bude prováděna technická rekultivace - bude řešeno v Plánu rekultivace
s navracením vytěžených a zrekultivovaných pozemků zpět do ZPF, celková bilance zeminy
pro technickou rekultivaci je uvedena) a Monitoring provozu pískovny (je měřena hladina
podzemní respektive povrchové vody v citovaných objektech a rozšíření monitoringu o 2
nové monitorovací objekty (vystrojené vrty) pro IV. etapu).

12

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
V rámci geologicko–průzkumných prací byl proveden hydrogeologický průzkum ložiska
v zájmovém území s geologickou dokumentací hydrogeologických vrtů. Průzkumem byly
potvrzeny hydrogeologické poměry zjištěné v rámci geologického průzkumu v minulosti,
geologickou dokumentací také byly potvrzeny geologické poměry na ložisku v okolí
zájmového území. Je velmi podrobně popsáno v samostatné Příloze 6 Dokumentace Hydrogeologický posudek (autor : RNDr. Milan Plch, ENVI-AQUA, s.r.o., Brno, 09/2015).
Další podstatné údaje lze nalézt v dalších kapitolách Dokumentace - Údaje o vstupech a
Údaje o výstupech.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Předpokládaný termín zahájení a termín ukončení, rekultivace je reálný.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Územně samosprávné celky - obec Majetín a Olomoucký kraj je uveden. Současně byla
Dokumentace zveřejněna i v obci Krčmaň.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
V textu Dokumentace jsou uvedeny jen dva povolující správní úřady, které budou vydávat
navazující rozhodnutí. Budou se však vydávat i další rozhodnutí, povolení, závazná
stanoviska, souhlasy a vyjádření od dalších správních úřadů - je zapracováno do Návrhu
stanoviska v posudku.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
V kapitole není uveden snímek z katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí dotčených
pozemků. Z hlediska hodnocení se nejedná o závadu, neboť údaje katastru jsou popsány
v textu kapitoly B.I.6. a C.II.5. Dokumentace a jsou plně vypovídající. Obdobně i popis
procentuálního zastoupení tříd ochrany je uveden v kapitole D.I.5. Dokumentace.
B.II.2. Voda
V kapitole je uveden dostatek informací, drobností je neuvedený způsob výpočtu jednotlivých
položek. Povolení k nakládání s vodami je doloženo v Příloze 7.6 v Dokumentaci.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba elektrické energie není blíže kvantifikována, vzhledem ke způsobu použití těžebních
mechanismu a úpravárenské linky není požadováno doplnění. Systém těžby a úpravy suroviny
se nemění - údaje o spotřebě surovin a energetických zdrojů jsou známy z předchozích etap
a prakticky provoz bude zachován na jiné lokalitě, jsou spotřeby motorové nafty a
motorových a převodových olejů popsány reálně.
Poznámka - Oznamovatel předložil BL : motorová nafta (může způsobit znečištění vody),
hydraulický olej (nepředpokládá se, že by mohl vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
v životním prostředí), univerzální motorový olej pro dieselové motory (ve větším množství je
nebezpečný vodám), nemrznoucí kapalina do chladičů automobilů (v případě většího úniku
může ohrozit povrchové a spodní vody). Bylo doloženo oznamovatelem zpracovateli posudku.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
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Uvedené dopravní intenzity nákladních vozidel (předpoklad stejný jako u předchozích etap odvoz upravené suroviny - štěrkopísku a současný dovoz stejnými vozidly zeminy
k rekultivaci) jsou použity v Hlukové studii a Rozptylové studii (v doplněné Dokumentaci).
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V kapitole jsou kvantifikovány emise z nákladní dopravy, související z expedici upravené
suroviny a dovozem zemin pro rekultivaci, vypočítané z emisních faktorů dle MEFA 13
(sdělení zpracovatele Dokumentace), kvantifikované emise z plošných zdrojů - provoz
mechanismů a dopravní techniky v areálu těžebny a vyhodnocení sekundární prašnosti a emisí
při manipulaci se skrývkovým materiálem (ornice, ostatní skrývka), taktéž kvantifikovány.
Vzhledem k vypočteným nízkým hodnotám emisí je s nimi dále expertně bilancováno
v podkapitole D.I.2.1. Dokumentace. Z důvodu požadavku na doplnění Dokumentace byla
vypracována Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno, 01/2016),
která hodnotí vliv emisí z činností zde uvedených na celkovou imisní situaci v dotčeném
území.
Poznámka (dle sdělení oznamovatele) : Vlhkost těžené suroviny od stěny, při mokré úpravě
na jednotlivé frakce i na deponiích nikdy neklesne pod 4% (pohybuje se od 6,0 do 22,3% - lze
doložit laboratorními protokoly). Z uvedeného plyne, že zemina není nikdy úplně suchá (viz.
výše v kapitole citované nízké emise při manipulaci se skrývkovým materiálem).
Součástí předloženého záměru je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - Povrchové doly
paliv, rud, nerudných surovin a jejích zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování,
třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25m3/den - dle § 2 písm. e)
zákona, přílohy č. 2 bodu 5.13. zákona - pro tento zdroj je vyžadována rozptylová studie
a provozní řád jako součást povolení provozu. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší nebyl
v kapitole uveden a proto byl doložen zpracovateli posudku (Provozní řád zdroje znečišťování
ovzduší, ZEPIKO spol. s r.o. Pískovna Krčmaň-Majetín, Vyjmenovaný stacionární zdroj
znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 5.13,
Těžba a úprava štěrkopísku s kapacitou nad 25 m3/den, RNDr. Milan Plch, ZEPIKO, s.r.o.,
03/2014). Rozptylová studie byla doložena v doplněné Dokumentaci. Podklady týkající se
vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší jsou v pořádku.
B.III.2. Odpadní vody
Popsány splaškové vody (produkce odpovídá spotřebě pitné a užitkové vody), srážkové vody,
důlní vody, technologické vody - zachován původních stav z předchozích etap těžby.
Odstranění splaškových odpadních vod z bezodtoké odpadní jímky je vyřešeno odvozem na
ČOV (těsnost a nepropustnost bezodtoké odpadní jímky na zachycení splaškových vod musí
být kontrolována dle platných ČSN odborně způsobilou osobou).
Poznámka :
Závadné látky - v provozu jsou používány ropné látky (PHM a oleje). Pohonné hmoty (nafta)
jsou dováženy autocisternou a doplňovány do mechanizmů na vyhrazené ploše mimo těžební
prostor. Pohotovostní zásoba olejů v množství tří sudů je umístěna ve skladu olejů. Jiné látky
škodlivé vodám nejsou v pískovně Krčmaň používány (podrobně popsáno v podkapitole
D.I.4.2. Dokumentace). Pro sklad olejů je vypracován havarijní plán vodního hospodářství.
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V dokumentaci není popsáno čerpací zařízení s nádrží PHM, který musí být trvale
vodohospodářsky zabezpečeno z hlediska ochrany vod (záchytná vana, dvouplášťová nádoba
při skladování PHM, apod.).
B.III.3. Odpady
Popis nakládání s odpady a přehled odpadů z provozu je v Dokumentaci popsán z hlediska
ukládání rekultivační zeminy a produkce odpadů z provozu a to konkrétně, tj. dle Katalogu
odpadů, způsobu nakládání a množství odpadů textovou i tabulkovou formou. Kapitola se
nezabývá popisem řešení třídění a nakládání s komunálním odpadem, které může být
produkován v provozovně - není podstatné z hlediska posouzení záměru.
Provozovatel vede evidenci odpadů ve smyslu ust. § 39 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech v platném znění a § 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady v platném znění.
Poznámka : Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) byla
zrušena a nahrazena vyhl. č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů (datum účinnosti od: 1. dubna
2016). Změna byla provedena v době zpracování posudku, na obsah a správnost kapitoly
Dokumentace nemá žádný vliv, pouze v následných procesech nakládání s odpady bude
provozovatel postupovat podle nového Katalogu odpadů.
B.III.4. Ostatní
V kapitole jsou popsány hladiny akustického tlaku jednotlivých zdrojů - mechanizace
a technologie úpravny. Citovaná doprava 64 těžkých vozidel vyjadřuje průjezdy vozidel, tj.
příjezd (s obsahem zeminy na rekultivaci) a odjezd (upravenou surovinou - štěrkopísek), tzn.
celkem 32 těžkých nákladních vozidel za den tak, jak je uvedeno v textu Dokumentace nebo
v přílohách Dokumentace. Další podrobnosti a modelované výpočtu hlukové zátěže jsou
popsány v Hlukové studii.
Negativní vlivy radonu se nepředpokládají, není v kapitole zohledněno (více podkapitola
D.I.6.2. Dokumentace), není podstatné, nejedná se o uzavřené stavby. Elektrická zařízení
používaná po dobu provozu budou splňovat NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením.
Vibrace a další fyzikální nebo biologické faktory - není třeba žádných doplnění.
B.III.5. Doplňující údaje
Jedná se o činnost dočasnou a časově omezenou, území bude po ukončení těžby
rekultivováno - není námitek.
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V kapitole je uveden velmi pečlivě podrobný výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území, který je současně rozpracován v dalších kapitolách
Dokumentace.
Staré ekologické zátěže se v lokalitě nenalézají, jak je uvedeno v textu Dokumentace
a ověřeno v SEKM a mapových podkladech kontaminovaných území.
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vypovídající informace, není třeba doplnění.
C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší vychází z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky
2009-2013, publikované ČHMÚ, které v době zpracování Dokumentace byly publikovány.
V Rozptylové studii, která je součástí doplnění Dokumentace, jsou tyto údaje aktualizovány
na období 2010 až 2014.
Dále dle Rozptylové studie uvedené v doplněné Dokumentaci jsou citovány nejbližší stanice
imisního monitoringu - stanice ČHMÚ č. 1197 Olomouc-Šmeralova (MOLS), vzdálená od
lokality záměru 10,2 km a také stanice č. 1076 Přerov (MPRR), vzdálená od lokality záměru
11,3 km a č. 1075 Olomouc Hejčín (MOLJA), vzdálená od lokality záměru 12 km.
Obr. : Průměrné roční koncentrace a maximální denní koncentrace tuhých znečišťujících
látek (PM10, PM2,5) - chybí výřez z mapového podkladu pětiletých průměrů 2009-2013 pro
PM2,5 - není na závadu, lze najít na webových stránkách ČHMÚ.
Klimatické faktory - naprosto dostačující.
C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Stručné sdělení, dále podrobně uvedeno v Hlukové studii.
Další fyzikální a biologické charakteristiky - není třeba žádné doplnění, vyjma uvedení
elektrifikované trati (zdroj elektromagnetického záření - nemá žádný vliv na posuzovaný
záměr).
C.II.4. Povrchová a podzemní voda
V kapitole nejsou uvedena OPVZ - není na závadu, neboť v lokalitě záměru a okolí se
nevyskytují a v kapitole C.I. je uvedeno, že záměr se nalézá mimo OPVZ. Kapitola je odborně
a velmi pečlivě zpracována.
Dotčené území je zahrnuto do povodí kaprových vod dle NV č. 71/2003 Sb. o stanovení
povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních
živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod v platném znění - není na
závadu.
C.II.5. Půda
Zákres do katastrální mapy a seznam dotčených pozemků dotčených IV. etapou těžby je plně
vypovídající, stejně tak i BPEJ a třídy ochrany zemědělských pozemků pomocí BPEJ.
Citovaný pedologický průzkum není blíže v Dokumentaci uveden, půdní sondy jsou
vyobrazeny v textu Dokumentace. Pedologický průzkum (Pískovna Krčmaň- Majetín IV.
etapa – vyhodnocení důsledků těžby na zemědělský půdní fond, 11/2015) byl zpracovateli
posudku doložen a obsah pedologického průzkumu je citován v Dokumentaci. Není námitek.
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Kapitola popisuje velmi podrobně horninové prostředí - další podrobnosti jsou uvedeny
v Příloze 6 Dokumentace - Hydrogeologický posudek (autor : RNDr. Milan Plch, ENVIAQUA, s.r.o., Brno, 09/2015).
Stejně tak se týká i popisu nerostných surovina a přírodních zdrojů - podle databází
spravovaných ČGS - Geofondem ČR.
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území je popsána.
Pro posouzení biotických vlivů záměru byly provedeny průzkumy - vegetační screening
území, floristický průzkum a zoologický průzkum. Popis biotopů a výsledky biologických
průzkumů jsou prezentovány v tabulkách s komentářem.
Zvláštnosti kapitoly je uvedení ÚSES, VKP, ZCHÚ, NATURA2000 a přírodní park - podle
požadavků přílohy č. 4 zákona by tyto části měly být pouze v kapitole C.I. Dokumentace),
(zde jsou stručně popsány). Zpracovatel posudku souhlasí takto se zpracovatelem
Dokumentace, který tyto části uvádí v této kapitole a nemá žádných námitek. Tato část
kapitoly je velmi dobře zpracována.
Dále část kapitoly Lokality Natura2000 vychází ze samostatné Přílohy 4 Dokumentace. Další
informace o lokalitách NATURA jsou vypracovány v doplněné Dokumentaci (Vyhodnocení
vlivů na lokality soustavy Natura 2000, Mgr. Vladimír Melichar – autorizovaná osoba,
Karlovy Vary, 02/2016).
Celá kapitola je celkově velmi odborně vypracovaná s plně vypovídajícím obsahem.
C.II.8. Krajina
Kapitola vychází z Přílohy 5 Dokumentace, je tedy velmi dobře zpracována, další podrobnosti
se najdou v citované příloze.
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Vyjma pozemků nejsou v místě těžby a provozovny žádné trvalé objekty, architektonické,
historické a kulturní památky. Železnice má stanoveno ochranné pásmo, které bude
respektováno ochranným pilířem s trvalým odpisem zásob.
Archeologická naleziště nelze samozřejmě nikdy vyloučit, jak správně uvádí zpracovatel
Dokumentace.
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
V kapitole není uvedena trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe. Trasa kanálu je vedena k.ú. obce
Krčmaň mezi starou majetínskou pískovnou a obcí Krčmaň prakticky podél silnice I/55 - není
v tomto případě na závadu. Dopravní infrastruktura a dopravní intenzity se nemění, zůstávají
prakticky stejné jako v předchozích etapách těžby. Intenzity dopravy na komunikační síti
dotčeného území v tabulce jsou v pořádku.
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Není doplnění.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Dotčené území je v celku jednoduché (zemědělské pozemky) - okolní území je však
z hlediska kvality životního prostředí významné (prvky ÚSES, naturová území, niva vodního
toku, aj.). Kvalita životního prostředí je velmi podrobně popisována v předchozím kapitolách
Dokumentace a to vyčerpávajícím způsobem.
Jedinou absencí u celkového hodnocení lze mít tabulkové hodnocení podle uznávaných
metod s kvantifikací celkového zhodnocení - není však na závadu, ani se nevyžaduje.
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
V kapitole není uveden vliv z hlediska pracovního prostředí - nebývá požadováno. Z hlediska
zajištění bezpečnosti práce po dobu těžby bude záměr navržen a proveden takovým
způsobem, aby se minimalizovalo ohrožení života a zdraví. Pro uvažovanou technologii těžby
je zpracován provozní řád a havarijní plán (dle potřeby bude aktualizován), zaměstnanci jsou
vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v podstatě prognózou budoucího stavu
v území, pokud se týká IV. etapy (z hlediska vlastní provozovny se nic významně nemění,
neboť v území běží již více let předchozí etapy těžby). Nejbližší obytná zástavba je od místa
záměru těžby ve vzdálenosti cca 320 m (okraj zástavby obce Majetín) a cca 1,2 km (okraj
zástavby obce Krčmaň). Jako potenciální zdravotně významné vlivy byly uvažovány znečištění ovzduší a hluk.
Byl zhodnocen vliv v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a znečišťujícími
škodlivinami v ovzduší mobilních zdrojů (doprava) a stacionárních zdrojů. Z hlediska
zdravotních rizik imisí z dopravy je v důsledku provozu zcela zanedbatelné, ke zvýšení
dopravní zátěže a emisí z dopravních prostředků nedojde (zůstává stávající). Záměr stávající
situaci znečištění ovzduší nezmění. Vliv záměru včetně navazující dopravy na kvalitu ovzduší
v dotčeném obytném území bude i nadále ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo pro posuzovaný záměr provedeno v samostatné
Příloze 2 Dokumentace (autor : Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. – Expertízy vlivu
životního prostředí na zdraví). Jako podklad k tomuto hodnocení byla použita Hluková studie
a výpočet emisí z dopravy.
Negativní vlivy na zdraví obyvatel z důvodů dostatečné vzdálenosti od místa těžby
a provozovny se z hlediska zdravotního neprojeví. Při realizaci a provozu hodnoceného
záměru stavby bude oznamovatel plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví.
U posuzovaného záměru nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmínek
a nelze očekávat negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování
stanovených limitních hodnot nebude docházet a není ani prokázáno porušování obecných
zásad při plnění povinnosti ochrany veřejného zdraví. Opatření na ochranu zdraví jsou v textu
Dokumentace navržena.
Hodnocení faktorů pohody nebylo v Dokumentaci provedeno.
Významné sociální resp. ekonomické důsledky nevznikají. V důsledku realizace a provozu
navrženého záměru se nepředpokládají negativní sociální a ekonomické vlivy.
Počet obyvatel v obci Majetín a v obci Krčmaň je uveden v kapitole C.II.1. Dokumentace.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně
ekonomických vlivů souhlasí.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy těžby na kvalitu ovzduší jsou liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší. Liniovým
zdrojem je doprava materiálu na místních a veřejných komunikacích. Jako plošné zdroje jsou
uvažovány - prostor těžby štěrkopísku (skrývkové práce i rekultivace), emise z provozu

18

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
technologie, emise z provozu nákladních automobilů v prostoru těžebny (transport suroviny
na třídící linku, příp. skrývkového materiálu na deponie).
Předpokládaná těžba a částečně i skrývka bude prováděna pod hladinou vody, tím se sníží
riziko prašnosti na minimum. K dalšímu zamezení prašnosti dojde pravidelným skrápěním
skrývkových ploch (a ochranného valu) a vytvoření trvalého travního drnu. Všeobecně se dá
předpokládat, že těžba v této lokalitě nebude mít významný zhoršující vliv na znečištění
ovzduší. Opatření na plošných zdrojích znečištění (deponie ornice, skrývkové práce,
mezideponie skrývkových zemin) jsou navrženy.
Modelované škodliviny pro zdroje znečištění (TZL, PM10, PM2,5, NOx, benzen a B(a)P) byly
vysledovány jako nevýznamný příspěvek v celkovému imisnímu stavu ovzduší.
Záměr IV. etapy těžby představuje z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší prakticky pokračování
probíhající III. etapy při zachování charakteru těžené suroviny, způsobu těžby, technologie
zpracování, roční kapacity, intenzit dopravy i dopravních tras. Proto nebude docházet ke
změně pozaďové (existující) imisní zátěže v dotčeném území, protože provoz IV. etapy bude
následovat po ukončení těžby ve III. etapě (vyjma krátkodobého souběhu prací při biologické
rekultivaci III. etapy.
Kvalita ovzduší nebude proto negativně ovlivněna nad rámec stávající zátěže území.
Negativní vlivy po dobu těžby a rekultivace dotčeného území nebudou převyšovat povolené
limity a ovzduší neohrožují nad limity stanovené předpisy na ochranu ovzduší.
Vlivy na klima jsou vyloučeny, v rámci realizace záměru se provede zaplnění vytěženého
prostoru nevyužitelnou zeminou. V rámci rekultivace se tedy nepočítá s podstatnější změnou
konfigurace terénu ani s budováním vodních ploch. Lze uvažovat, že po ukončení těžby
a následné rekultivaci bude dotčená plocha uvedena do původního stavu.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na ovzduší a klima souhlasí.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hygienické limity hluku podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro denní dobu nebudou překračovány. Hlukové zatížení lze očekávat
po celou dobu těžby v pracovních dnech. V nočním období není skrývka, těžba, rekultivace
ani související doprava prováděna. Pokud jde o hluk z dopravy na veřejných komunikacích
(silnice č. III/0552, č. I/55), záměr nevede ke změně intenzit dopravy na těchto komunikacích
(jde o pokračování těžby ve stejné kapacitě a tím i intenzitě dopravy jako v probíhající
III. etapě těžby). Doprava bude prováděna tak, že vozidla přijíždějící pro vytěženou
a upravenou surovinu budou přivážet rekultivační materiál - zvýšení efektivnosti dopravy).
Hlukové emise, vyvolaná pouze realizací záměru, nepřekročí požadované hygienické limity
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Opatření jsou provedena
přímo u zdrojů, vzdálenost místa těžby od obytné zástavby má pozitivní význam.
Vlivy vibrací jsou vyloučeny (absence trhacích prací, dostatečná vzdálenost jiných objektů od
místa těžby).
Vlivy záření jsou vyloučeny. Vzhledem k charakteru záměru se neuvažuje s ochranou proti
pronikání radonu z podloží.
Biologické vlivy se nepředpokládají - plochy budou uvedeny prakticky do původního stavu
(absence vodních ploch). Migrace nebo setrvávání v území bude dočasně přerušeno, po
ukončení se obnoví.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na hlukovou situaci ev. další
fyzikální a biologické charakteristiky souhlasí.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Voda z těžebního jezera nebude při těžbě uměle snižována. Po vytvoření těžebního jezera
IV. etapy těžby se způsob odvodnění nebude měnit, neboť podzemní voda bude přitékat do
těžebního jezera z východního břehu a na západním odtokovém břehu odtékat po směru
proudění podzemních vod. Realizací záměru nedojde ke změně odtokových poměrů v území,
nebudou vyvolány přeložky žádných vodních toků ani nebudou prováděny jiné významné
zásahy do útvarů povrchových vod. V důsledku realizace záměru nedojde ke změně v rozsahu
hydrologických povodí nebo k převodu vody z jednoho povodí do jiného povodí.
Kvalita povrchových toků nebude záměrem ovlivněna. Do povrchových toků nebudou
vypouštěny žádné odpadní vody (splaškové vody jsou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy
na ČOV). Technologické vody, tj. důlní voda využívaná při úpravě suroviny, cirkuluje
v uzavřeném okruhu a voda, čerpaná z jezera, se po průchodu úpravárenským zařízením vrací
do jezera. Kromě mechanického znečištění (kal z praného štěrkopísku sedimentuje
v usazovací rýze) zůstává její kvalita nezměněná (neobsahuje cizorodé látky za podmínek
dodržení provozu úpravárenských zařízení).
Kvalita podzemní vody nebude za běžného provozu těžby negativně ovlivněna, pokud budou
dodržovány podmínky způsobu těžby a bude důsledně dbáno na dodržování technologické
kázně v prostoru těžebny. Dlouhodobým monitorováním bylo prokázáno, že nedochází ke
změně směru proudění podzemních vod (ustálení na mírně vyšší úrovni, než se udržuje
v podzemní zvodni). Těžební jezero působí jako rezervoár vody s příznivým vlivem na
hydrogeologické poměry povodí. Důlní voda je využívána jako technologická pro provoz
třídící linky a je používána v rovnováze, tzn. nedochází ke snižování hladiny podzemní vody.
Stávající těžební činnost neovlivňuje stávající hydrogeologické charakteristiky území, tj.
vodní režim a/nebo směr proudění podzemní vody (prokázáno dlouhodobým monitorováním).
Stávající těžba směr proudění podzemní vody neovlivňuje. S ohledem na polohu záměru
k zastavěného území obcí, tj. proti směru proudění podzemní vody, je pravděpodobnost
ovlivnění téměř nulová. Negativní ovlivnění okolních vodních zdrojů v zastavěném území
obcí se nepředpokládá. Pravděpodobnost ovlivnění CHOPAV Kvartér řeky Moravy
pokračováním IV. etapy těžby se nepředpokládá realizací záměru. Záměrem nejsou dotčena
OPVZ, neboť se v lokalitě záměru a v dotčeném území nenalézají. Navážky zemin budou
pravděpodobně materiálově nehomogenní, což se může lokálně (na ploše pískovny) projevit
změnou vsakovacích poměrů. Tato lokální změna však nebude mít vliv na hydrologické nebo
hydrogeologické charakteristiky dotčeného území. Při zachování dosavadního způsobu
provádění rekultivace lze oprávněně předpokládat, že podzemní a povrchové vody nebudou
ovlivněny. Navážená zemina musí plnit technické požadavky dané ust. § 12, odst. 2, vyhl.
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu v platném znění, na vytěženou zeminu a kameny využívanou k rekultivaci vytěžených
důlních děl.
Z látek, ohrožujících jakost vod, jsou PHM (dováženy autocisternou a doplňovány do
mechanizmů na vyhrazené ploše mimo těžební prostor) a oleje (tři sudy ve skladu olejů). Jiné
závadné látky nejsou používány.
V území probíhá od roku 2000 (zahájení provozu ložiska Krčmaň) měření hladiny podzemní
a povrchové vody. Měření prokázalo, že hladina podzemní vody po směru jejího proudění
není těžbou ovlivňována, těžba v pískovně Krčmaň I. a II. etapa neovlivnila hladinu vody ve
staré majetínské pískovně, nacházející se po směru proudění podzemní vody. Sledováním
jakosti vody z těžené pískovny a monitorovacího vrtu PJ51 se prokázalo, že obsah NEL
nepřekročil (většinou pod úrovní 0,1 mg.lt-1) v průběhu celého monitorovacího období
přípustné hodnoty pro povrchovou vodu. Bude zajištěno pokračování monitoringu na
stávajících objektech, doplněných o další pozorovací vrt na západním okraji plochy III. etapy.
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Po vytvoření těžebního jezera bude zahájeno monitorování jeho hladiny. Kromě obsahu NEL
budou sledovány i uhlovodíky C10-C40. NV č. 23/2011 Sb. (novela NV č. 63/2001 Sb.)
neuvádí limitní obsahy NEL, uvádí limitní hodnoty uhlovodíků C10-C40 (viz. níže).
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na povrchovou a podzemní vodu
souhlasí.
Poznámka - vliv závadných látek na povrchové a podzemní vody - minimalizace rizik,
popsáno v podrobněji v kapitole D.III. Dokumentace (současně projednáno a ověřeno při
místním šetření v provozovně s oznamovatelem) - není na závadu obsahu Dokumentace :
Nebezpečné látky (PHM, oleje) budou dováženy a skladovány v obalech, kde je nebezpečí
jejich možného mechanického poškození eliminováno na nejnižší možnou míru. Totéž se
týká nakládání se závadnými látkami, jako jsou nebezpečné odpady, které provozovatel
produkuje při vlastním provozu. Skladování závadných látek je vodohospodářsky
zabezpečeno (záchytná jímka - plocha skladu, nepropustné plochy, dvouplášťové nádoby,
apod.). Čerpací zařízení s nádrží PHM bude provozováno tak, aby nedošlo k ohrožení
povrchových a podzemních vod.
Závadné látky se vyskytovat mimo určená místa nebudou (vyjma možné mimořádné havárie
z vozidla na areálové komunikaci nebo manipulačních plochách, příp. při požáru s následným
hašením). S dispozici jsou sanační prostředky. Vozidla přepravující závadné látky budou
splňovat předpisy ADR. Pro případ havárie technologie, těžebních strojů, nákladních vozidel,
a z jiných důvodů budou k dispozici protihavarijní a sanační prostředky.
D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr bude zčásti realizován na pozemcích zařazených do ZPF. Realizace záměru
předpokládá dočasný zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 32 ha. Plocha je vedena jako orná
půda a z větší části zařazena do II. třídy ochrany (69 %) a V. třídy ochrany (25 %), zbytek do
III. třídy ochrany (0,04 %) a IV. třídy ochrany (6 %). Zábor půdy se vztahuje na celou dobu
životnosti ložiska ve IV. etapě těžby, která je rozvržena na 12 let a je doporučen návrat
dotčených pozemků zpět do ZPF. Půda bude skrývána postupně, v rozsahu cca 2,5 - 3 ha/rok.
Skryté zeminy budou dočasně ukládány po obvodu těžebního prostoru, kde budou vytvářet
nízké ochranné valy. Během těžby a především po jejím ukončení budou využity pro
rekultivaci vytěžených ploch podle schváleného plánu rekultivace.
Projevy vodní eroze na svazích deponií skrývkových zemin nebyly zjištěny v průběhu těžby
I. - III. etapy a při pokračování těžby ve IV. etapě nejsou rovněž předpokládány, možnost
eroze omezí travní porost, kterým budou tělesa mezideponií oseta.
Záměr nebude mít při dodržení standardních provozních opatření zdrojem znečištění půdy.
Během těžby a pro rekultivaci vytěženého prostoru budou využity produkční vrstvy
(humusový horizont). Ostatní skrývka neproduktivních vrstev (technologická skrývka) bude
deponovaná samostatně a při technické rekultivaci použita pro násypy, záhozy apod. Celý
prostor bude po rekultivaci navrácen zpět do zemědělského půdního fondu.
Územní organizace dalších zemědělských výrob, síť zemědělských komunikací a funkčnost
stávajících meliorací, mimo těžební prostor, nebude narušena. Provozovatel těžby zajistí, aby
stávající meliorace, pokud budou dotčeny, na okolních pozemcích zůstaly funkční
a nedocházelo k zamokřování a znehodnocování zemědělské půdy.
PUPFL nebudou záměrem dotčeny. Záměr neleží v ochranném pásmu lesa (vzdálenost větší
než 50 m).
S nebezpečnými odpady bude nakládáno na určených místech v provozovně a v objektu
s vyčleněnými shromažďovacími prostředky.
21

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Vliv na půdu je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na vodu, tj.
realizací technických těsnících a nepropustných bariér, záchytná jímka a její následná
kontrola a správným provozováním objektu pro skladování závadných látek a čerpacího
zařízení.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na půdu souhlasí.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Využití nerostného zdroje je významným zásahem do horninového prostředí. Pokračující
záměr těžby na ložisku Krčmaň - Majetín na ploše cca 32 ha ve IV. etapě představuje
postupné vytěžení cca 1,4 mil. m3 štěrkopísku s využitím pro stavební účely. Jedná se o těžbu
neobnovitelného přírodního zdroje.
Rekultivační práce budou probíhat téměř současně s postupující těžbou, tak jako i v minulých
etapách. Při provozování činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s vydanými
rozhodnutími a při dodržování báňských bezpečnostních předpisů nehrozí narušení stability
horninového masivu.
Jiné přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou
poškozeny evidované geologické ani paleontologické památky. Paleontologické a geologické
nálezy se místě nepředpokládají.
Zemina pro rekultivaci musí plnit technické požadavky dané ust. § 12, odst. 2, vyhl.
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu v platném znění, na vytěženou zeminu a kameny využívanou k rekultivaci vytěžených
důlních děl.
Záměr není v seismicky aktivním území.
Vliv na horninové podloží je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na
vodu, tj. realizací technických těsnících a nepropustných bariér, záchytná jímka a její
následná kontrola a správným provozováním objektu pro skladování závadných látek a
čerpacího zařízení.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivy na horninové prostředí
a přírodní zdroje souhlasí.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Kácení dřevin (stromy a keře) nebude prováděno, na dotčených zemědělských pozemcích se
nenalézají. Záměrem nebude bezprostředně dotčen jilm vaz (Ulmus laevis). Žádný
nalezených druhů cévnatých rostlin není dle vyhl. č. 395/1992 Sb. v platném znění není
evidován jako zvláště chráněný.
Zoologickým průzkumem bylo potvrzeno, že budoucí těžební prostor není významným
biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, ale je využíván jako potravní biotop
(rekultivované vodní plochy staré krčmaňské pískovny a I. a II. etapy těžby, případně se
vyskytují v okolních porostech a/nebo v lesním komplexu Království). Za hnízdící chráněné
druhy lze považovat koroptev polní a křepelku polní. Oba druhy do budoucna dokážou dobře
využívat i ruderální porosty a lada v budoucí těžebně. Nutnost udělení výjimky ze zákazů ze
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění pro tyto dva druhy bude konzultována s příslušnými
orgány ochrany přírody.
Vliv na flóru a faunu lze souhrnně hodnotit jako akceptovatelné. Další faktory jako hluk
a znečištění ovzduší nebudou dosahovat hodnot, jež by mohly vést k poškození rostlin
a živočichů v okolí stavby.
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Současný ekosystém je nestabilní - jedná se o půdu využívanou k intenzivní zemědělské
činnosti, do které bude po ukončení těžby a rekultivace navrácena. Okolní ekosystémy
nebudou negativně ovlivněny (týká se zejména vlivu na podzemní vody). Vliv na ekosystémy
lze proto souhrnně hodnotit jako akceptovatelné.
Záměrem nebudou ovlivněny prvky ÚSES. Územní střet s lokálním biokoridorem LBK 3,
vymezeným podél toku Loučka je omezen ponecháním podélného ochranného pilíře. Po
ukončení těžby v rámci rekultivace lze přispět k obnovení stávající omezené funkci koridoru.
V úseku od železniční tratě po biocentrum LBC 3 vytvořit biokoridor přechodový. Nedojde
k poškození stávajících významných krajinných prvků v rámci ÚSES. Nedojde k poškození
prvků v rámci ÚSESu, neboť nejsou záměrem dotčeny nebo ovlivněny pro dostatečnou
vzdálenost, podobně i ochranné pásmo ÚSES.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné registrované VKP. Ovlivnění VKP, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, tj.
lesní komplex Království, niva řeky Moravy a tok a niva potoka Loučka není pravděpodobné.
V lokalitě těžby se nevyskytují památné stromy, nebudou tedy ovlivněny.
Záměr není v prostorovém střetu s žádným ZCHÚ. Vliv PR Království (400 m vzdáleno od
záměru) koresponduje s vlivy na EVL Království. Výjimkou je možnost ovlivnění zvýšenou
prašností, které vzhledem k větší vzdálenosti hranice PR od těžebního prostoru, nelze
uvažovat. Vliv na ZCHÚ nebyl zjištěn.
Vliv na přírodní parky je vyloučen.
Hodnocení vlivů na lokality Natura2000 je předmětem samostatného posudku (viz. dále).
Záměr nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany žádné z řešených evropsky významných lokalit, tj. : EVL CZ0710161 Království,
EVL CZ0712193 U Strejčkova lomu, EVL CZ0712192 U Bílých hlín a EVL CZ0714085
Morava - Chropyňský luh. Možnost ovlivnění vodního režimu byla vyloučena, je
konstatováno, že dlouhodobé změny hydrologických podmínek v EVL Království mohou
souviset s jinými příčinami. Těžba ani následná rekultivace nemají na stav hladiny podzemní
vody v lužním lese Království pozorovatelný vliv.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
souhlasí.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr může být výrazněji pohledově vnímatelný jen z blízkých odstupů.
Intenzita vnímání ve větších odstupech bude výrazněji nižší a uplatní se krycí efekt krajinné
zeleně.
Z vyhodnocení dotčených oblastí krajinného rázu vyplývá, že realizací záměru může dojít ke
slabému zásahu, a to pouze u některých identifikovaných znaků krajinného rázu. V případě
estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonického měřítka krajiny bylo zjištěno slabé
narušení. Pro kategorii kulturních a historických charakteristik krajinného rázu nebylo
potenciální narušení typických znaků zjištěno.
Předmětný záměr v širším krajinném rámci neovlivní stávající celkové vnímání krajinné
scény a nenaruší převažující estetické hodnoty krajiny, naopak je ve výsledku mírně zvýší.
Svojí povahou nesnižuje význam vnímání přírodních dominant zdejší krajiny a nemůže
narušit její charakteristické horizonty. Souhrnně je možno konstatovat, že celkové ovlivnění
stávajícího krajinného rázu je možno hodnotit jako málo významné.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na krajinu souhlasí.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměru je situován mimo občanskou i jinou zástavbu. K negativnímu ovlivnění těchto složek
nedojde. Vzdálenost od zastavěného území obce je dostatečná.
Historické památky se v místě nenalézají. Vliv na budovy a architektonické památky nebude
žádný. Posuzovaný záměr nemá vliv na kulturní památky.
Archeologické nálezy nelze vyloučit (zásahy do půdy). Investor nahlásí svůj záměr
příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu státní správy. Při zásazích do
terénu může dojít k narušení archeologických nálezů a je tedy nezbytné průběh veškerých
zemních prací podrobit archeologickému dohledu a provedení záchranného archeologického
výzkumu (formou dohledu, průzkumu a dokumentace terénní situace) v souvislosti s
výkopovými pracemi.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na hmotný majetek a kulturní
památky souhlasí.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní vztahy jsou v současnosti a do budoucnosti vyřešeny. Provoz záměru nebude mít
vliv na změnu dopravního trasování v území. Záměr IV. etapy těžby nemění intenzity dopravy
související s těžbou a rekultivací při zachování intenzit, typu vozidel, dopravních tras a času
související dopravy. Nedojde ke změně pozaďové (existující) dopravní situace v dotčeném
území.
Vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Záměr respektuje omezení, daná přítomností sítí
dopravní a technické infrastruktury (ochranná pásma železnice a linek zvláště vysokého
napětí) včetně požadavků jejich správců. Nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení
technické infrastruktury území.
Zpracovatel posudku cituje obsah kapitoly a s popisem vlivů na dopravní a jinou
infrastrukturu souhlasí.
Poznámka - Trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe je vedena k.ú. obce Krčmaň mezi starou
majetínskou pískovnou a obcí Krčmaň prakticky podél silnice I/55, těžba ložiska nemá
omezující vliv z hlediska územní ochrany trasy kanálu.
D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Není námitek a doplnění.
Zpracovatel posudku s obsahem kapitoly souhlasí.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti je stručná a pravdivá, podrobné hodnocení lze nalézt v jednotlivých kapitolách
Dokumentace a doplněné Dokumentace.
Posuzovaný záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ není
zdrojem žádných nepříznivých vlivů na životní prostředí, přesahujících státní hranice. Záměr
nemá významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura2000.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech je
popsána i v dalších částech Dokumentace. Autor dokumentace stručně popisuje
environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních stavech a navrhuje potřebná
opatření. Hlášení havárií se musí předkládat příslušným úřadům v souladu se zpracovaným
havarijním plánem.
Poznámka - Zpracovatel posudku hodnotí environmentální rizika v části D.I.4. Vlivy na
povrchovou a podzemní vodu - viz. výše.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné
S navrženými opatřeními se souhlasí a jsou prakticky přejata po drobných úpravách do další
kapitoly posudku IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (viz. níže v textu posudku). Konkrétní kompenzační opatření nejsou
v Dokumentaci navržena - nebyla navržena žádnou stranou, není na závadu.
Na základě přijatých vyjádření orgánů veřejné správy a dalších vyjádření a stanovisek
a zkušeností z oblasti posuzovaní vlivů záměrů otvírky a těžby štěrkopísků byla další opatření
v textu posudku doplněna, jak je uvedeno dále v textu posudku.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Autor Dokumentace použil dostupných a osvědčených metod hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí převáženě zpracovaných autorizovanými osobami a odborně způsobilými
osobami, případně specialisty v oboru. Použité metody prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů v Dokumentaci jsou dostačující a byly doplněny v doplněné
Dokumentaci :
Ø Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (autor : Mgr. Vladimír Melichar –
autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016),
Ø Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno, 01/2016).
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
Dokumentace je velmi precizně vypracovaná a obsah Dokumentace je téměř vyčerpávající.
Určitým nedostatkem bylo pouze expertní vyhodnocení vlivu emisí na imisní situaci
dotčeného území těžbou, úpravou a expedicí suroviny - štěrkopísku, to však bylo napraveno
v doplněné Dokumentaci Rozptylovou studií (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba,
Brno, 01/2016).
Dále určité nedostatky v Příloze 4 Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (autor : Mgr.
Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 07/2015) a požadavků na doplnění
ze strany zpracovatele oponentního naturového posudku bylo v rámci doplněné Dokumentace
provedeno nové zpracování Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (autor : Mgr.
Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016), které zpracovatel
oponentního posudku vypořádal - viz. Samostatná příloha posudku.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ není řešen ve
více variantách umístění/technického řešení těžby a/nebo úpravy. Jedná se o pokračování
stávající těžby její IV. etapou. Vyhodnocení variant nebylo požadováno v připomínkách
k Dokumentaci. Proto ani není doloženo porovnání variant řešení záměru.
Poznámka - bývá často zvykem provést porovnání nulové varianty (současný stav) a aktivní
varianty (navrhovaný stav) popisem nebo tabulkovou formou s kvantifikací. Vzhledem
k navrženému záměru pokračování těžby v lokalitě v další etapě není absence porovnání
nulové varianty a aktivní varianty na závadu (navíc dotčené pozemky budou vráceny zpět do
ZPF).
ČÁST F. ZÁVĚR
K textu závěru nejsou námitky a zpracovatel posudku se prakticky ztotožňuje s jeho obsahem,
vyjma uvedeného souladu s územně plánovací dokumentací obce Majetín (viz. Příloha 7.1
a 7.3 Dokumentace).
ČÁST

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru,
v textu absentuje popis nakládání s odpady - není však podstatné.
ČÁST H. PŘÍLOHY
Rozsah a soubor uvedených mapových podkladů a doplňujících materiálů je dostačující
z hlediska specializovaných studií, kde je převážně zahrnut. Autor posudku si však prošel
mapové a grafické podklady, které jsou dostupné na různých úrovních a neshledal rozpor
s textem a přílohovou částí Dokumentace ve vztahu ke grafickým a mapovým přílohám, jinde
prezentovaných.
Přílohy Dokumentace velmi vhodným způsobem doplňují text Dokumentace a závěry z těchto
příloh jsou v Dokumentaci zapracovány - viz. dále.
Dokumentace - samostatné přílohy :
Příloha 1 - Mapové a situační přílohy.
Příloha obsahuje výkresy : 1.1 Situace záměru, ekologické vztahy, 1.2 Geologické řezy
ložiskem - IV. etapa, 1.3 Stávající a navržená rekultivace a 1.4 Fotodokumentace. Rozsah
a soubor uvedených mapových podkladů, popisující lokalitu je dostačující a podrobný.
Příloha neobsahuje další mapové výkresy s informací o okolním území, jsou doloženy přímo
v textu Dokumentace, který vhodně doplňují.
Příloha 2 - Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Autor Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracoval studii (Autorizované posouzení vlivů na
veřejné zdraví) na základě znalostí, které byly k dispozici v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí, zejména Hlukové studie a expertního modelování vlivu na ovzduší (jedná se
o zanedbatelný příspěvek). Posuzovaný záměr bude spolehlivě podlimitním zdrojem rušivého
hluku ve vztahu k nejbližšímu obytnému území a po realizaci záměru se nic nezmění, zdroje
i navazující doprava budou prakticky stejné jako v současném období těžby v aktuálním
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těžebním území (III. etapa). Záměr bude provozován jen v době denní. Dle závěru
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví se realizace záměru po zdravotní stránce nedotkne
okolního obyvatelstva. Z hlediska ochrany veřejného zdraví nejsou potřebná žádná dodatečná
opatření. Z hlediska ochrany veřejného zdraví tedy realizace záměru vyhovuje.
V Příloze Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví není doloženo Osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví (Autor je uveden v Evidenci držitelů
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví Ministerstva
zdravotnictví).
Ke studii Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví proto není námitek.
Poznámka - V doplněné Dokumentaci byla doložena Rozptylová studie, kterou autor
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví neměl k dispozici, tedy nebyla v Příloze 2 využita
k Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ani nebylo pro doplněnou Dokumentaci Vyhodnocení
vlivů na veřejné zdraví požadováno ze strany zpracovatele posudku (důvodem byl závěr
Rozptylové studie - V současné době již v prostoru tohoto ložiska těžba přibližně stejného
rozsahu probíhá a hodnocený záměr znamená pouze její přesun. Proto významnější ovlivnění
stávající imisní zátěže ani četnosti dosažení imisního limitu v širším okolí nepředpokládáme.
Po zahájení provozu předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné
zátěži obyvatel).
Příloha 3 - Akustická studie.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předkládaného záměru těžby
štěrkopísků byla vypracována Akustická studie tak, aby byl získán co nejvíce objektivní
pohled z hlediska ochrany životních podmínek obyvatel okolních obcí. Akustická studie byla
základním podkladem pro Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (viz. výše). Měření hluku
v lokalitě a na dopravních trasách nebylo provedeno.
Hygienické limity hluku podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro denní dobu znění nebudou překračovány. Hlukové zatížení lze
očekávat po celou dobu těžby v pracovních dnech. V nočním období není skrývka, těžba,
rekultivace ani související doprava prováděna. Vzhledem ke stávající akustické situaci na
sledovaném území není předpoklad, že hlukové vlivy předmětného záměru způsobí zhoršení toho
stávajícího stavu.
K Akustické studii není námitek.
Poznámka - v textu Dokumentace a posudku je uváděna Hluková studie místo Akustické
studie, jedná se totožnou studii. Doporučení ověřit výsledky teoretických výpočtů Akustické
studie kontrolním měřením hluku např. v rámci zkušebního provozu předmětného záměru je
odvislé na základě požadavku provést kontrolní měření hluku orgánem ochrany veřejného
zdraví, tj. KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Příloha 4 - Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000.
Dále určité nedostatky v Příloze 4 Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (autor : Mgr.
Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 07/2015) a požadavků na doplnění
ze strany zpracovatele oponentního naturového posudku bylo v rámci doplněné Dokumentace
provedeno nové zpracování Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (autor : Mgr.
Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016), které zpracovatel
oponentního posudku vypořádal - viz. Samostatná příloha posudku. Proto není Příloha 4
Dokumentace více komentována.
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Příloha 5 - Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz.
Podle závěru Přílohy 5 Dokumentace Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, který je taktéž
citován v kapitole D.I.8. Dokumentace je záměr navržen do území, kde již v minulosti
probíhala (I. - II. etapa) a dosud probíhá těžba štěrkopísků (III. etapa). Předmětné hodnocení
dospělo k závěru, že posuzovaný záměr nebude představovat významně negativní zásah do
současného krajinného rázu území. Výsledný stav po ukončení těžby, kdy se větší část území
navrátí do původního stavu (orná půda) a dojde ke zvýšení podílu vodních ploch a krajinné
zeleně, je možno hodnotit pozitivně. Předmětný záměr v širším krajinném rámci neovlivní
stávající celkové vnímání krajinné scény a nenaruší převažující estetické hodnoty krajiny,
naopak je ve výsledku mírně zvýší. Svojí povahou nesnižuje význam vnímání přírodních
dominant zdejší krajiny a nemůže narušit její charakteristické horizonty.
Lze souhlasit, že v místě těžby se nenachází MZCHÚ, v okolí se však nachází a to nejblíže PR
Království (vzdálenost 400 m od hranice).
K Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz není námitek.
Příloha 6 - Hydrogeologický posudek.
Hydrogeologický posudek předkládá rozsáhlou rešerši prozkoumanosti dotčeného a okolního
území a podrobně popsuje přírodní podmínky zájmového území. Dále předkládá závěry
patnáctiletého monitoringu, které byly podkladem pro posouzení možné závislosti
kvalitativních a kvantitativních parametrů podzemní a povrchové vody v monitorovacích
objektech jak na postupu těžby v pískovně Krčmaň – Majetín IV. etapa tak i její následné
rekultivaci.
Podstatnou součástí Hydrogeologického posudku jsou předpokládané vlivy na přírodní
prostředí - a to Vliv na charakter odvodnění oblasti (z dlouhodobého monitoringu hladin
povrchové i podzemní vody vyplývá, že těžba ani průběžná rekultivace I., II., a III. etapy
nemá vliv na odvodnění oblasti, takže se nedá očekávat ani u IV. etapy), Změny
hydrologických charakteristik (rozšířením těžebního prostoru Krčmaň – Majetín IV. etapa
nedojde k ovlivnění hladiny v potoku Loučka, pokračující těžbou a následnou rekultivací na
ložisku Krčmaň- Majetín IV. etapa nedojde ke změně hydrologických charakteristik v jeho
okolí, k ovlivnění hladiny podzemní vody v lužním lese nedojde ani při rozšíření těžby ve IV.
etapě, lze jednoznačně pozorovat směr proudění podzemní vody přes budoucí těžební prostor
IV. etapy jihozápadním směrem, tedy zcela mimo území lužního lesa Království, ), Vliv na
jakost vody (kvalita podzemní vody nebude za běžného provozu těžby negativně ovlivněna),
Vliv na zdroje pitné vody (V širším okolí zájmového území nejsou situovány zdroje určené
pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou a nebudou tedy těžbou ohroženy,
nedojde k ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody nebo její vydatnosti v domovních
studních obce Majetín), Vlivy v důsledku ukládání zeminy a kamení a Velkoplošné vlivy
v krajině.
Hydrogeologický posudek dále navrhuje monitoring hladiny podzemní a povrchové vody na
nových a stávajících monitorovacích objektech během následující IV. etapy těžby a po
ukončení těžby sledování jakosti podzemní vody alespoň po dobu 3 let.
Obsah NEL, který je uveden v tabulkách za 15-ti leté období překračoval v roce 2000
povolené hodnoty v Pískovně, načež v dalším období došlo k poklesu pod limitní hodnoty. Po
nabytí účinnosti NV č. 229/2007 Sb. od 1.10.2007 (novela NV č. 63/2001 Sb.) byly
v povrchové vodě nahrazeny ukazatele NEL novým ukazatelem uhlovodíky C10-C40
a srovnání s limitní hodnotami již nelze přesně uplatnit, nicméně trvalé sledování NEL má
svoji vypovídací hodnotu, neboť prokazuje, že k nárůstu NEL v dalším časovém období
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nedošlo. Obsah NEL ve vrtu PJ51 (podzemní voda) nelze porovnávat s limitní hodnotou NEL,
neboť ve vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění se od účinnosti 1. května 2004
v citované vyhlášce limitní hodnoty NEL neuvádí (vypovídací hodnotu neztrácí - viz. výše).
NV č. 23/2011 Sb. (novela NV č. 63/2001 Sb.) neuvádí limitní obsahy NEL, uvádí limitní
hodnoty uhlovodíků C10-C40.
Současně na závěr popisuje opatření k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci
negativních účinků, které mají být zapracována do Havarijního plánu provozovny, který bude
dle potřeby aktualizován.
Posouzení vlivu těžby štěrkopísku na vodní režim krajiny je dostatečné a zahrnuje podstatnou
část nezbytných odpovědí na nově vzniklé vlivy a jevy, spojené s těžbou štěrkopísků.
Významnějším rizikem jsou rizika havárie v těžebním jezeře, spojená s únikem závadných
látek, převážně ropného charakteru, Hydrogeologický posudek tento stav podrobně komentuje
s návrhy na řešení.
K obsahu Hydrogeologického posudku není dalších námitek, navržená opatření budou
zapracována do podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Poznámka - Havarijní plán byl doložen zpracovateli posudku (Havarijní plán vodního
hospodářství Pískovna Krčmaň-Majetín s přílohami, ZEPIKO spol. s r.o., RNDr. Milan Plch,
báňský projektant, Brno, 08/2015 a Rozhodnutí - „Havarijní plán - areál Pískovny Krčmaň Majetín, ZEPIKO spol. s r.o.“, Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
Olomouc ze dne 5.10.2015 pod čj. SMOL/211522/2015/OZP/VH/Los).
Příloha 7 - Doklady.
Doklady Přílohy jsou povinné ze zákona - 7.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu
z hlediska územně plánovací dokumentace a 7.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou v Dokumentaci doloženy.
Výpis usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Majetín konaného dne 17.2.2014 prakticky
doplňuje přílohu 7.1 a takto dává určitou záruku schválení budoucí ÚP obce Majetín, ve které
bude využití dotčených ploch pro těžbu posuzovaného záměru vyřešeno v novém ÚP obce
Majetín.
Další přílohy velmi vhodným způsobem dokládají důležité informace uvedené
v Dokumentaci, jako je : možnost využití zemníku Krčmaň - Majetín při stavbě silnice R55,
závazné stanovisko příslušného úřadu z hlediska nakládání s odpady, rozhodnutí k povolení
k nakládání s vodami, stavební povolení pro realizaci zdroje vody, oznámení o zahájení
užívání stavby - napojení obslužné komunikace vedoucí k pískovně Krčmaň - Majetín na
silnici č. III/0522.
Poznámka k části Přílohy Dokumentace :
Ve složce Dokumentace není doložena autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
vydaná MŽP, ani prodloužení rozhodnutím MŽP zpracovatele posuzované Dokumentace.
Není na závadu, neboť zpracovatel posudku si prověřil platnost autorizace a prodloužení na
webu portal.cenia.cz a vše nalezl v pořádku.
Doplněná Dokumentace :
Na zpracování doplněné Dokumentace se podíleli :
Ø Ing. Petr Mynář – vedení projektu, držitel autorizace ke zpracování dokumentace
a posudku, INVEK s.r.o., Brno,
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Ø Mgr. Edita Ondráčková - držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, INVEK s.r.o., Popůvky,
Ø Mgr. Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary,
Ø Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno,
Obsahem bylo doplnění Dokumentace dle požadavků zpracovatele posudku, specifikovaných
v dopisu MŽP č.j.: 11799/ENV/16 ze dne 16. února 2016 následovně :
1. Doplnění dokumentace o Vyhodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
2. Doplnění dokumentace o Rozptylovou studii, ve které budou zohledněny emise (z dopravy,
manipulace se skrývkou, sekundární prašnost, větrná eroze) a ze které bude zřejmé, jaký
podíl imisních příspěvků vzhledem ke stávající kvalitě ovzduší záměr představuje.
Doplněná Dokumentace - samostatné přílohy :
Příloha 1 - Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000.
Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ v předložené podobě
nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany evropsky významných
lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na celistvost EVL
Království a její předměty ochrany - 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris) a 9170 Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum. Záměr nemá
významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura2000.
Hodnocení vlivů na lokality Natura2000 je dále předmětem samostatného oponentního
posudku (Mgr. Stanislav Mudra, SEEB engineering s.r.o., Beňov, 03/2016), je citován pouze
jeho závěr : S výsledkem posouzení „nemá významný negativní vliv“ se lze po prostudování
odborných podkladů ztotožnit. Závěr samotný obsahuje i závěrečný výrok pro hodnocení
přeshraničních vlivů, který vyznívá stejně jako výrok předchozí.
K doplněné Dokumentaci, Příloha 1 - Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
(Mgr. Vladimír Melichar – autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016) a k oponentnímu
posudku (Mgr. Stanislav Mudra, SEEB engineering s.r.o., Beňov, 03/2016) není ze strany
zpracovatele posudku žádných připomínek (vyjma zmírňujícího opatření č. 2 - viz.
poznámka).
Poznámka - Hydrogeologický posudek (viz. výše) byl vyhotoven jako součást podkladů řízení
o posouzení vlivu záměru na pokračování těžby v pískovně Krčmaň IV. etapa - na lokality
soustavy Natura2000 (jedná se o velmi důležitý podklad pro naturové posouzení záměru).
Zpracovatel posudku po ověření záplavového území podle mapových podkladů cituje znění
zmírňujícího opatření takto : Technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy
s vozidly a stroji) ve IV. etapě těžby bude trvale umístěno mimo záplavové území
významného toku Morava při Q100.
Příloha 2 - Rozptylová studie.
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z § 11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.
v platném znění. Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota
průměrné roční imisní zátěže pro PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
30

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Závěr Rozptylové studie konstatuje - V současné době již v prostoru tohoto ložiska těžba
přibližně stejného rozsahu probíhá a hodnocený záměr znamená pouze její přesun. Proto
významnější ovlivnění stávající imisní zátěže ani četnosti dosažení imisního limitu v širším
okolí nepředpokládáme. S ohledem na uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že
ani po zahájení provozu předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti,
k nepřípustné zátěži obyvatel.
K Rozptylové studii není námitek.
Příloha 3 - Doklady.
Dopis MŽP č.j.: 11799/ENV/16 ze dne 16.2.2016 - doložen.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
Správnost údajů uvedených v jednotlivých kapitolách dokumentace
Uvádí se pouze nesprávné údaje v jednotlivých kapitolách Dokumentace společně s opravou
textu. Ostatní podklady v dokumentaci jsou v pořádku. Jedná se o části dokumentace :
Dokumentace :
Obsah
Obsah na str. 4 a 5 není citován přesně podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění - je však správně popsán v jednotlivých kapitolách Dokumentace.
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
Oprava textu (tučně) :
ZEPIKO spol. s r.o.
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Oprava textu (tučně) :
ZEPIKO spol. s r.o.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.2. Voda
Oprava textu (tučně) :
Povolení k nakládání s vodami vydal rozhodnutím Magistrát města Olomouce OŽP dne
4.1.2012 pod č.j. SMOI/ŽP/55/9501, 9500/2011/Sm/137/SP.
B.III.1. Ovzduší
Oprava textu (tučně) :
Uvedené hodnoty vychází z prognózovaných intenzit dopravy (viz kapitola D.I.10. Vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu, strana 53 této dokumentace), parametrů komunikace
a emisních faktorů dle MEFA 13. (Jedná se o formální chybu dle sdělení zpracovatele
Dokumentace - výpočty jsou v pořádku).
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Oprava textu (tučně) :
Analýzy vzorků vody z pozorovacího vrtu PJ51 ukazují, že parametry úplného chemického
rozboru podzemní vody (s výjimkou zvýšeného obsahu Ca) odpovídají vyhl. č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody v platném znění.
Dokumentace - samostatné přílohy :
Příloha 3 - Akustická studie.
Oprava textu (tučně) :
Plocha pro předmětný záměr je navržena na volných pozemcích par.č. 824/1 až 4, 824/17 až
32, 824/41, 1203, 1204 v lokalitě s názvem „Nivka“ na k.ú. 689921 Majetín.
Příloha 6 - Hydrogeologický posudek.
Oprava textu (tučně) :
Nebyla pozorována žádná závislost koncentrace hydrogenuhličitanů na ročním období.
Doplněná Dokumentace - samostatné přílohy :
Příloha 1 - Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000.
Zpracovatel posudku po ověření záplavového území podle mapových podkladů opravuje
znění zmírňujícího opatření č. 2 takto :
Technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy s vozidly a stroji) ve IV. etapě
těžby bude trvale umístěno mimo záplavové území významného toku Morava při Q100.
Příloha 2 - Rozptylová studie.
Doplněný text (tučně) :
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb. :
znečišťující látka doba průměrování imisní limit
přípustná četnost překročení za
kalendářní rok
3
1 rok
Benzen
5 µg.m
3
1 rok
1 ng.m
Benzo(a)pyren
Opravený text (tučně) :
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak
je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota průměrné roční imisní zátěže
pro PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. Očekávaný (průměrný roční)
imisní příspěvek PM10 mimo vlastní areál je velmi nízký, proto nepředpokládáme nutnost
případného uložení kompenzačních opatření.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí. Dokumentace hodnotí všechny složky životního prostředí dle
požadavků zákona. Zvláštní pozornost je potom věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je
pro posuzovaný záměr charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné
zdraví, oblast vlivů na flóru, faunu a ekosystémy a dále vlivy na půdy, povrchovou
a podzemní vodu.
Autor Dokumentace použil dostupných a osvědčených metod hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí. Jedná se o taktéž i modelové prognostické výpočty - matematické výpočty :
Ø Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly vypracována studie vyhodnocení
vlivů na veřejné zdraví, které je zaměřeno především na období těžby. Metodou je
riziková analýza (Risk Assessment), založená na postupech vypracovaných a neustále dále
rozvíjených americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (US EPA). Z nich
vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí ČR.
Ø Byla vypracována Hluková studie podrobně hodnotící vlivy v průběhu těžebních prací.
Výpočtové modelování předpokládaných příspěvkových vlivů hluku z provozu zdrojů hluku
záměru ve venkovním prostoru sledovaného území bylo zpracováno výpočetním programem
Predictor, jehož výpočtový algoritmus koresponduje s doporučenou metodikou a normou ISO
9613-2 pro průmyslový hluk i s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP
2002/49/ES) pro hluk z dopravy, zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti
povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.
Ø V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byl proveden průzkum území s cílem ověřit
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Bylo zpracováno hodnocení vlivu na
lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění. Byla použita Metodika hodnocení významnosti vliv při
posuzování podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007.
Ø Bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz. Z formálního hlediska bylo
posouzení vlivu na krajinný ráz zpracováno v intencích metodického postupu Vorel,
Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička, FA ČVUT 2004. Rovněž bylo přihlédnuto k již
existujícím metodickým pokynům MŽP.
Ø Pro vyhodnocení vlivů na podzemní a povrchové vody byl zpracován hydrogeologický
posudek, hodnotící možné ovlivnění stávajících hydrologických a hydrogeologických
charakteristik území, doložený výsledky prováděného monitoringu za období 2000 - 2015.
Byly využity průzkumy a studie, které se zabývaly ložiskově geologickými,
hydrogeologickými nebo hydrologickými poměry v dotčeném území (spojené s vrtnými
pracemi). V případě monitorování chemismu vod byly využity platné metody pro odběr
vod a laboratorní analýzy v akreditované zkušební laboratoři (Ecochem, a.s. Praha,
pobočka Brno, která od roku 2006 změnila název na ALS Group).
a dále :
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Ø Vyhodnocení odborných podkladů, literárních pramenů, studií a předpisů vztahujících se
k posuzované lokalitě.
Ø Vyhodnocení průzkumu v dotčeném území.
Ø Ostatní oblasti byly hodnoceny standardním způsobem, tj. porovnáním očekávaných vlivů
záměru s legislativními předpisy, nebo pokud nejsou limity stanoveny, s celkovou
únosností vlivů.
Dokumentaci vypracoval odborník pro oblasti posuzování vlivů na životní prostředí :
Ø Ing. Petr Mynář – vedení projektu, držitel autorizace ke zpracování dokumentace
a posudku, INVEK s.r.o., Brno, 10/2015.
Nedílnou součástí Dokumentace jsou přílohy Dokumentace a samostatné přílohy zpracované
odborníky v dané oblasti :
Ø Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (autor : Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. –
Expertízy vlivu životního prostředí na zdraví, Brno, 09/2015),
Ø Akustická studie (autor : Ing. Miroslav Lepka, ENVING s.r.o., Brno, 10/2014),
Ø Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (autor : Mgr. Vladimír Melichar –
autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 07/2015),
Ø Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz (autor : Ing. Pavel Koláček, Ph.D., INVEK s.r.o.,
Brno, 09/2015),
Ø Hydrogeologický posudek (autor : RNDr. Milan Plch, ENVI-AQUA, s.r.o., Brno,
09/2015).
Obecnou metodu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí příloha č. 4 je : KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Autor doplněné Dokumentace použil dostupných a osvědčených metod hodnocení vlivů
záměru na životní prostředí. Jedná se o taktéž i modelové prognostické výpočty matematické výpočty :
Ø Bylo zpracováno aktualizované hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Hodnocení
bylo provedeno držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67
zákona a k provádění posouzení podle § 45i zákona.
Ø Vypracování Rozptylové studie, ve které byly zohledněny emise (z dopravy, manipulace
se skrývkou, sekundární prašnost, větrná eroze) a podíl imisních příspěvků vzhledem ke
stávající kvalitě ovzduší záměr představuje. Pro výpočet byl použit počítačový program
SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle metodiky
SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné legislativy.
Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhl. č. 415/2012 Sb. v platném znění.
Nedílnou součástí doplněné Dokumentace jsou přílohy Dokumentace zpracované odborníky
v dané oblasti :
Ø Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (autor : Mgr. Vladimír Melichar –
autorizovaná osoba, Karlovy Vary, 02/2016),
Ø Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno, 01/2016).
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Využití metody posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo naplněno z hlediska
formálního i odborného, jak je prezentováno v kapitole II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
v posudku (viz. výše).

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ není řešen ve
více variantách umístění/technického řešení těžby a/nebo úpravy. Jedná se o pokračování
stávající těžby její IV. etapou. Vyhodnocení variant nebylo požadováno v připomínkách
k Dokumentaci.
V okolí zájmového území existují další ložiska těžená i netěžená štěrkopísků. Nebyly zjištěny
výrazně větší střety záměru s okolními ložisky.
Záměr je v textu Dokumentace podrobně popsán. Informace vychází z geologického
průzkumu dané oblasti. Součástí Dokumentace je popis těžby v lokalitě a způsob rekultivace
a revitalizace dotčeného území. Neřešení variant je dáno situováním ložiska a návrhem
optimální technologie těžby.
Absencí Dokumentace je porovnání nulové varianty (stávající stav) a základní varianty
(navržený záměr) a jejich porovnání, např. tabulkovou formou. Z praktického hlediska nejde
o významnou závadu (varianty nebyly ani vyžadovány).
Vyhodnocení variant
Popis variant není v Dokumentaci řešen. Porovnání a vyhodnocení variant textovou
a tabulkovou formou nebylo provedeno, neboť dle sdělení oznamovatele z hlediska
funkčního, účelového a ekologického využití území - územní a technologické varianty nebyly
uvažovány.
Uvažovaná jediná varianta předkládaná oznamovatelem objektivně popisuje základní stavy
řešení z hlediska místního i funkčního, pro proces EIA je dostačující.
Úkolem oznamovatele (investora) je současně i splnění podmínek, které vyplývají
z požadavků platné legislativy na ochranu životního prostředí ČR a směrnic EU v současnosti
i do budoucna.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Posuzovaný záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ není
zdrojem žádných nepříznivých vlivů na životní prostředí, přesahujících státní hranice (zde
nejbližší hranice s Polskem ve vzdálenosti cca 64 km směrem severovýchodním a se
Slovenskou republikou ve vzdálenosti cca 66 km směrem jihovýchodním), hlavně pro
dostatečnou vzdálenost od státní hranice a rozsahem všech vlivů, působících pouze na lokální
úrovni (záměr leží v povodí Moravy, ale je oddělený od řeky Moravy). Navrhovaný záměr
nemůže proto působit negativně za hranice ČR.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE
O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Charakter záměru
Pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků v lokalitě Krčmaň - Majetín.
Povolení těžby v území
V roce 2000 vydal stavební úřad Velký Týnec oznamovateli (ZEPIKO spol. s r.o.) rozhodnutí
o využití území pro těžbu štěrkopísku na lokalitě Krčmaň pro I. etapu těžby, která byla
zahájena. Podstatná část ložiskové substance byla využita jako podsypový materiál pro
výstavbu rychlostní komunikace R35 stavby 3509 Slavonín - Přáslavice. Následně byla
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně v roce 2005 povolena těžba II. etapy ve
východním předpolí těženého ložiska. V současné době probíhá exploatace III. etapy podle
schváleného "Plánu využívání ložiska". Štěrkopísky z této části ložiska byly využívány při
výstavbě rychlostní komunikace R35 stavba 3508 Křelov-Přáslavice. Záměrem oznamovatele
je pokračování těžby štěrkopísků IV. etapou v těžebním prostoru navazujícím na těžené
ložisko Krčmaň-Majetín III.
Na základě výsledků geologických průzkumných prací, bylo ověřeno pokračování ložiska
štěrkopísku Krčmaň západním směrem v k.ú. Majetín. Na celkové ploše cca 32 ha bylo
zjištěno cca 1,6 milionu m3 geologických zásob. Ložiskově využitelná poloha písčitého štěrku
má průměrnou mocnost cca 5 m. Ložisko má výhodnou polohu na hranici regionů
Olomoucka a Přerovska. Při realizaci stavby rychlostní komunikace R55 Olomouc - Přerov je
s podstatnou částí vytěženého štěrkopísku uvažováno jako s vhodným násypovým materiálem
do tělesa vozovky. Vhodnost těženého materiálu pro tento účel byla v minulosti pozitivně
prověřena.
Stávající těžba štěrkopísku v pískovně Krčmaň - Majetín probíhá podle platného "Plánu
využívání ložiska pro III. etapu", schváleného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu
v Brně v roce 2008. Realizací záměru, tj. pokračování těžby IV. etapou se technické ani
technologické řešení charakteru těžby a úpravy těženého materiálu díky praxí ověřeným
postupům nebude měnit.
Popis technického a technologického řešení záměru
Kubatura skrývky humusového horizontu byla výpočtem stanovena na cca 108.000 m3.
Kubatura technologické (ostatní) skrývky pak činí cca 58.000 m3. Plocha bloku zásob ložiska
IV. etapy zemníku byla ložiskovým průzkumem určena v rozsahu cca 320.300 m2, z toho
kubatura suroviny využitelných zásob v 1. etáži je cca 352.400 m3 a ve 2. etáži 1.249.200 m3.
Celkem tedy je rozsah zásob stanoven na cca 1.601.500 m3.
Reálná plocha těžitelných zásob je však limitována ochrannými pásmy železnice,
komunikací, vodotečí a hranicemi sousedních parcel. Plocha ochranného pásma železničního
koridoru vyžaduje odpis cca 140.000 m3 zásob, další zásoby jsou vázány v ochranných
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pilířích vodoteče Loučka, k místní komunikaci a sousedním parcelám podél ložiska, celkem
tedy cca 36.500 m3. Z celkového rozsahu je nutno rovněž vyčlenit kubaturu vázanou ve
svazích se sklonem 1:1, tj. cca 21.240 m3. Kubatura vytěžitelných zásob tedy činí cca
1.404.000 m3, maximální uvažovaný ročním objem těžby je 200.000 tun. Při současném
trendu odbytu je uvažovaná "životnost" těžby pro IV. etapu stanovena na 12 a více let.
Příprava a těžba suroviny
Přípravné práce nebudou prováděny, vše je již k dispozici z předchozích etap záměru. Zázemí
(administrativa, sociální zařízení, septik, přípojka vody a elektrické energie, mostové váhy
pro expedici suroviny) je umístěno v severozápadní části území využívané v rámci III. etapy
těžby. Provoz je vybaven vhodnými mechanizmy a mobilním technologickým zařízením,
které je funkční a snadno přemístitelné s postupující těžbou. Vybudované provozní a sociální
zázemí je umístěno na severovýchodním okraji těžebního prostoru III. etapy a je uvažováno
s jeho využitím pro IV. etapu těžby.
Předpokládaný postup otvírky a těžby bude následující - provedení skrývky humusového
horizontu (ornice), provedení skrývky technologicky nevhodné suroviny (ostatní skrývka),
zahájení těžby na 1. (suché) etáži, prováděné klasickým způsobem, tj. nad hladinou podzemní
vody, zahájení těžby na 2. etáži, prováděné z vody, tj. pod hladinou podzemní vody,
rekultivace vytěženého prostoru.
Jednotlivé etapy se budou s postupující těžbou časově prolínat. Při těžbě nedochází k zásahu
do přirozeného režimu podzemních a povrchových vod, tj. voda v těžebním jezeře není pro
účely těžby uměle snižována (čerpána).
Otvírka bude zahájena na severozápadním okraji těžebního prostoru podél ochranného pilíře
potoka Loučky. Skrývka ornice a ostatní skrývka budou prováděny postupně v rozsahu cca
2,5 až 3 ha za rok. Ročně bude sejmuto cca 10.000 m3 ornice a cca 5.400 m3 ostatní skrývky.
Obě skrývané vrstvy budou ukládány odděleně. Skrývaná zemina bude ukládána v určeném
prostoru podél východní, západní a severní hranice těžebního prostoru (tvorba nízkých
ochranných valů; po ukončení těžby bude materiál využit k rekultivaci vytěženého prostoru).
Po sejmutí skrývky bude těžba probíhat nejprve na první etáži, nad hladinou podzemní vody,
tzv. ze stěny za sucha. Po dostatečném rozšíření prostoru pískovny bude následovat
zahlubování o další etáž pod hladinu podzemní vody. Těžební báze je limitována
subhorizontálně uloženým tuhým až pevným jílovým podložím. Na bázi těžebního prostoru
bude ponechána nevytěžená cca 0,3 m mocná štěrkopísková poloha za účelem ponechání
přirozené průlinové propustnosti v podloží rekultivovaného těžebního prostoru.
Při těžební činnosti za sucha se používají kolové nakladače (aktuálně využíván Volvo 150 G),
těžba z vody bude zabezpečena pásovým bagrem s ramenem a výložníkem. Natěžená
surovina se v místě těžby nakládá a dopravuje na třídící a úpravárenskou linku, která bude
umístěna
v těžebním prostoru, nákladními automobily.
Úprava suroviny
Část těženého materiálu (frakce 0/32, velikost zrn 0 - 32 mm) je využívána bez úpravy,
vhodná je např. jako násypový nebo zásypový materiál při výstavbě infrastruktury. Ostatní
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materiál je dále upravován. Do násypky linky bude surovina nakládána kolovým nakladačem.
Způsob úpravy spočívá v praní a třídění natěženého štěrkopísku na technologické lince.
Technologická linka se skládá ze sprchovaného třídiče, nožové pračky (slouží k rozplavení
jílových hrud ve štěrkových frakcích) a semimobilního dehydrátoru, používaného
k odvodňování štěrkopísků. Třídění je prováděno na frakce 0/4, 4/8, 8/16, které jsou
pásovými dopravníky (mobilní haldovací pásy) ukládány odděleně na jednotlivé haldy.
Podle zkoušky akreditované zkušební laboratoře vyhovuje surovina platným ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13242 - kamenivo pro pozemní komunikace a ČSN EN 13139
- kamenivo pro malty.
Společnost ZEPIKO spol. s r.o. má vystaven pro provozovnu Krčmaň Osvědčení o shodě
řízení výroby č. 1516-CPR-15-0214 (Kamenivo získané úpravou přírodního materiálu)
vydané Výzkumným ústavem pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o. dne
27.5.2015.
Expedice suroviny
Vytříděné frakce těženého kameniva budou kolovým nakladačem nakládány na nákladní
vozidla zákazníků, odváženy k expediční váze a odtud jsou dopravovány k zákazníkům.
Odvoz materiálu z pískovny bude probíhat (stejně jako doposud) po provozovatelem
vybudované asfaltové dopravní komunikaci, která je zaústěna na silnici č. III/0522 mezi
obcemi Krčmaň a Majetín.
Ukončení těžby a rekultivace území
S postupující těžbou bude prováděna technická rekultivace. Rekultivace bude přizpůsobena
charakteru finálního využití území - navrácení do zemědělského půdního fondu. Vytěžený
prostor bude průběžně zavážen do původní konfigurace terénu (203 - 208 m n.m.) zeminou
pocházející z výkopových prací v blízkém okolí, dominantní podíl zásypového materiálu je
předpokládán z výkopů při výstavbě rychlostní komunikace R55 Olomouc stavby OlomoucKokory a Kokory-Přerov. Po petrografické stránce bude zásypový materiál ze zářezu tělesa
stavby rychlostní komunikace zahrnovat širší spektrum horninových typů s odlišnými
fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Geologický profil dotčeného území prezentuje výskyt říční sedimenty (písek, štěrk), splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk), svahové sedimenty
(hlína, kameny), vápencová brekcie, vápenec, dolomitický vápenec.
Odtěžené kameny vápenců a vápencové brekcie (pokud nebudou po předrcení uloženy zpět
do tělesa budované rychlostní komunikace) budou ukládány společně s říčními a svahovými
sedimenty na bázi vytěžené pískovny a průběžně hutněny. Do nadloží budou ukládány
jemnozrnnější hlinitopísčité sedimenty, které budou rovněž průběžně hutněny pojezdy těžební
techniky. Jakmile se technickou rekultivací dosáhne původní konfigurace terénu, bude
kontinuálně na upravený terén navezena a rozprostřena vrstva orničního horizontu o průměrné
mocnosti 0,3 - 0,4 m.
Stejný postup při plnění vytěženého prostoru bude uplatňován i při návozu zemin z ostatních
staveb v okolí. V předchozích etapách to byl převážně materiál ze základů staveb obchodních
domů a liniových staveb. Petrograficky se převážně jednalo o hlinitopísčititou hlínu až
zahliněný štěrk.
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Navážená zemina, (zatříděná původně dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů jako
17 05 04 Zemina a kamení, nahrazeno vyhl. č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, platnost vyhl.
od 1.4.2016 - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) bude splňovat
technické požadavky dané ust. § 12, odst. 2, vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění na
vytěženou zeminu a kameny využívanou k rekultivaci vytěžených důlních děl. Podmínky pro
využívání uvedeného zásypového materiálu upřesňuje příloha č. 11. k vyhl. č. 294/2005 Sb.
v platném znění. Celková bilance zeminy pro technickou rekultivaci s návratem do
zemědělského půdního fondu bude cca 1.570.000 m3, z čehož uložená ornice a ostatní
skrývka tvoří objem cca 166.000 m3 (cca 108.000 m3 + 58.000 m3) a zemina z jiných zdrojů
cca 1.404.000 m3.
Monitoring provozu pískovny
V území probíhá od roku 2000 měření hladiny podzemní a povrchové vody. Monitoring
provádí oznamovatel, tj. těžební společnost ZEPIKO spol. s r.o. Každý měsíc je měřena
hladina podzemní respektive povrchové vody v těchto objektech - krčmaňská pískovna, vrt
PJ51, stará majetínská pískovna, studna hájovny U lesních víl, vrt HV 54 situovaný za
studnou hájovny, současná těžebna Krčmaň-Majetín III. etapa, potok Loučka.
Monitorování v rámci IV. etapy bude rozšířeno o 2 nové monitorovací objekty (vystrojené
vrty), z nichž jeden bude umístěn při západním okraji těženého těžebního prostoru III. etapy,
a druhý mezi těžebním prostorem IV. etapy a železniční tratí. Odebírána bude rovněž voda
z těžebního jezera IV. etapy.
Provoz pískovny a zaměstnanost
Provoz pískovny je/bude celoroční, s pracovní dobou 7.00 - 15.30 hod. Činnost zajišťuje osm
zaměstnanců. V období nepříznivých klimatických podmínek (zpravidla období leden až
únor) je těžba a úprava přerušena, probíhá pouze expedice vyrobeného kameniva z předem
připravených zásob. Toto období je využito pro skrývkové a rekultivační práce.
Možnost kumulace s jinými záměry
Stávající ložisko štěrkopísků Krčmaň - Majetín III. etapa, resp. část nevýhradního ložiska,
bude před uvažovaným zahájením těžby ve IV. etapě vytěženo. Proces těžby IV. etapy by měl
na předcházející III. etapu plynule navazovat. Souběžně mohou být prováděny pouze
závěrečné etapy rekultivačních prací, nicméně jedná se v této fázi o lokální rekultivaci při
finálních úpravách terénu, úprava svahů těžebního jezera (modelace mělkého litorálu), příp.
dosadba zeleně.
Souběh posuzovaného záměru s výstavbou rychlostní silnice R55 je očekávaný. Štěrkopísek
z IV. etapy těžby bude dodáván jako materiál vhodný do podzákladí a konstrukčních vrstev
komunikace. Zásobování výstavby z místních zdrojů je v mnoha směrech optimální jak
z hlediska ekonomického, tak i ekologického (snížení dojezdových vzdáleností, snížení
množství emisí z dopravy, omezení dopravního zatížení příjezdových komunikací, zpětné
vytěžování vozidel pro odvoz materiálu k rekultivaci, atd.). S ohledem na nízké nadlimitní
zatížení území záměrem nelze očekávat významnou kumulaci negativních vlivů.
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Kumulace vlivů s jinými záměry nebyla v území zjištěna. Záměr může interferovat s dalšími
nespecifikovanými rozvojovými záměry v území (infrastruktura, výroba, bydlení, rekreace
resp. další). Protože rozvoj území bude koordinovaný (v souladu s územně-plánovací
dokumentací na různých stupních), není očekávána významná kumulace vlivů jiných záměrů
s předkládaným záměrem.
Variantní řešení
Záměr není řešen ve více variantách umístění či technického řešení těžby a/nebo úpravy.
Ochrana před znečištěním životní prostředí
Byl posuzován celý záměr těžby, zejména ve vztahu k ochraně obyvatelstva a vlivů provozu
záměru z hlediska jednotlivých složek životního prostředí.
Samotná technologie těžby, úpravy a expedice suroviny a následné ukládání zemin
k rekultivaci těžebny je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí v rámci těžby
neobnovitelných zdrojů. Dojde k vytěžení ložiska neobnovitelného zdroje surovin v souladu
s platnými báňskými předpisy.
Navrhovaný záměr není v souladu s územním plánem sídelního útvaru Majetín. Využití
dotčených ploch pro těžbu posuzovaného záměru bude vyřešeno v novém ÚP obce Majetín.
Na základě údajů, uvedených v Dokumentaci a doplněné Dokumentaci záměru „Rozšíření
těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, doplňujících informací
a předložených vyjádření veřejné správy lze předložený záměr doporučit k realizaci za
dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.
Technické řešení záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ je v předložené Dokumentaci a doplněné Dokumentaci velmi podrobně popsáno
a odpovídá dosaženému stupni vědeckého a technického poznání.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předložený záměr, připravované výstavby a realizace záměru „Rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ a další provoz, představuje významný vliv na životní
prostředí na lokální úrovni. Proto jsou navrženy podmínky a opatření s cílem minimalizovat
a eliminovat negativní vlivy záměru na životní prostředí a to jak pro fázi přípravy záměru, pro
fázi provozu záměru a ukončení provozu záměru. V textu Dokumentace jsou
charakterizována opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, které
byly zapracovány do Návrhu stanoviska posudku.
Další návrhy opatření jsou navrženy z připomínek orgánů veřejné správy a zpracovatele
posudku. Jedná se o tato opatření :
Z důvodu stanovisek a vyjádření veřejné správy (viz. následující kapitola)
Státní správa (dotčené správní úřady) :
⇒ Dodržovat další opatření ke snižování emisí prašnosti, jako je realizace ochranných valů
kolem těžebního prostoru. Na všech místech, kde je možný únik emisí prachových částic,
realizovat vhodná opatření k jejich snižování, např. emisí prašnosti vznikajících zejména
při těžbě a manipulaci se skrývkovým materiálem a při jejich ukládání na deponie, emisí
prašnosti z deponií upraveného kameniva, apod.
⇒ V průběhu přípravných a následných těžebních prací je nutné v maximální míře, která je
prakticky a technologicky dosažitelná, eliminovat znečišťování ovzduší, zejména zamezit
šíření sekundární prašnosti do okolí (např. odstraňovat mechanické nečistoty a další
nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel a těžebních mechanismů...) a taktéž
šíření prašnosti související s přesunem a následnou manipulací materiálu. Deponie
výpěrků budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k uvolňování jemných podílů
povětrnostními vlivy.
⇒ Provádět monitorování hladin podzemní a povrchové vody a jejich kvality podle
navrženého monitorovacího systému s tím, že monitoring bude doplněn o monitoring pro
IV. etapu těžby. Monitoring bude navržen oprávněnou osobou (hydrogeolog).
⇒ S aktuálně platnou legislativou monitorovat parametr C10-C40 v souladu s Metodickým
pokynem MŽP „Indikátory znečištění z roku 2013“.
⇒ Provádění rekultivace IV. etapy těžby bude posuzováno v souladu s aktuálně platnou
legislativou o odpadech.
⇒ V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů
v platném znění realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních
a povrchových vod.
⇒ Při těžbě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se závadnými látkami a musí
být učiněna opatření zamezující znečištění podzemních a povrchových vod těmito
látkami.
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⇒ Aktualizovat a schválit Havarijní plán vodního hospodářství v areálu Pískovny KrčmaňMajetín pro IV. etapu těžby štěrkopísků.
⇒ Provozovatel stacionárního zdroje požádá příslušný orgán ochrany ovzduší, tj. Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání závazných
stanovisek dle ust. § 11 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění
k umístění, stavbě a provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
Součástí předložené žádosti dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
v platném znění bude odborný posudek, rozptylová studie, technická zpráva a vyjádření
(dle § 11 odst. 4 zákona) obecního úřadu (na jejímž katastrálním území bude záměr
lokalizován), o tom, zda souhlasí s realizací záměru.
⇒ Doložit vyjádření dle § 18 vodního zákona příslušného vodoprávního úřadu obce
s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Olomouce.
⇒ Doložit souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1, písm. c) vodního zákona již
v rámci stanovení tohoto těžebního prostoru a k žádosti o vydání souhlasu přiložit
Stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.).
⇒ K činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry a to k těžbě nerostů nebo k terénním
úpravám v záplavových územích je třeba v souladu s 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
doložit souhlas vodoprávního úřadu, tj. Magistrát města Olomouce.
Orgány krajské samosprávy (dotčené územní samosprávné celky) :
⇒ Vyřešit využití dotčených ploch pro těžbu posuzovaného záměru v novém ÚP obce
Majetín.

Navrženo zpracovatelem naturového posouzení
⇒ Na přípravě plánu rekultivace a při její realizaci bude být účastna odborně způsobilá
osoba (biolog).
⇒ Technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy s vozidly a stroji) ve IV. etapě
těžby bude trvale umístěno mimo záplavové území významného toku Morava při Q100.
⇒ Investor se bude po dohodě s vlastníkem lesa podílet na údržbě a v případě potřeby
dosadbě lesního pláště na jižním a jihovýchodním okraji lesního celku Království a také
na dosadbách dřevin v biokoridoru podél potoka Loučka. Cílem je, aby lesní plášť zůstal
po celou dobu těžby kompaktní a plnil ochrannou funkci vzhledem k vegetaci v EVL
Království.
⇒ Investor zajistí každoročně ve vegetačním období kontrolu těžebny a okolních skrývek
ornice z hlediska výskytu invazních druhů rostlin. V případě jejich výskytu budou
vhodným způsobem zlikvidovány.
⇒ Investor bude se pokračovat ve stávajícím monitoringu hladiny a kvality podzemního vod
a bude výstupy z monitoringu pravidelně vyhodnocovat ve vztahu k předmětům ochrany
EVL Království. Na hydrologický monitoring bude navázán vhodně navržený biologický
monitoring vegetace sledující druhové složení biotopů, které jsou zde předmětem
ochrany, s cílem sledovat případnou eutrofizaci a ruderalizaci vegetace způsobenou
záměrem.
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Navrženo zpracovatelem posudku

⇒ Těžba bude realizována podle schváleného "Plánu využívání ložiska" a za podmínek,
stanovených v povolení, vydaném příslušným Obvodním báňským úřadem.
⇒ Plán rekultivace bude vypracován ve variantě navrácení celého vytěženého ložiska do
zemědělského půdního fondu, tzn., že technická rekultivace bude provedena na ploše cca
32,0 ha.
⇒ Průběžně provádět rekultivační a příp. revitalizační práce již během těžby podle Plánu
sanace a rekultivace schváleného orgány veřejné správy. Veškeré změny s nimi předem
konzultovat.
⇒ Návrh řešení ochranného pilíře k vodního toku Loučka bude vyhotoven v Plánu využívání
ložiska a zpracován a vyhodnocen hydrogeologem. Plán využívání ložiska bude předložen
Povodí Moravy s.p. a správci vodního toku Loučka.
⇒ Pravidelně kontrolovat technický stav těžebních strojů a používaných vozidel a provádět
emisní kontroly dle platných předpisů.
⇒ Řádně se starat o čistotu a pořádek na zpevněných plochách v areálu těžebny.
⇒ Mít trvale zabezpečený objekt ke skladování závadných látek (betonová podlaha skladu),
mobilních strojů a zařízení, které závadné látky používají. Podlaha skladu, kde jsou
skladovány nebo se manipuluje se závadnými látkami budou opatřeny nátěrem, odolným
působení těchto látek, podlaha bude stavebně opatřena izolacemi a plocha podlahy bude
ve skladu sespádována do nepropustné záchytné jímky, opatřená atestem nepropustnosti.
Alternativou je možnost použití dvouplášťových nádrží pro skladování (doloženo
prohlášení o shodě).
⇒ Pravidelně kontrolovat těsnost a nepropustnost bezodtoké odpadní jímky na zachycení
splaškových vod dle platných ČSN odborně způsobilou osobou.
⇒ Dieselagregát, sloužící pro pohon čerpacího zařízení, musí být vodohospodářsky
zabezpečen z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a půdy (záchytná vana,
dvouplášťová nádoba při skladování pohonných hmot, umístění na zpevněné ploše
z dosahu rizika zapadnutí do vody). Čerpací zařízení s nádrží PHM bude provozováno tak,
aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.
⇒ Materiály, potřebné pro provoz, tuhé a tekuté odpady, které vykazují vlastnosti závadných
látek budou (riziko k povrchovým podzemním vodám, půdě, horninovému prostředí,
kanalizaci) skladovány a/nebo shromažďovány v těsných a nepropustných kontejnerech
a nádržích, opatřených atestem nepropustnosti.
⇒ U těžebních a přepravních mechanismů bude i nadále prováděna pravidelná údržba
a kontrola, zaměřená zejména na stav hydraulického, palivového a mazacího systému.
⇒ Pro údržbu mazacích soustav u mechanismů pro těžbu pod hladinou vody budou
používány jako mazací přípravky biologicky odbouratelné materiály.
⇒ Pro zemní práce doporučujeme vozidla a stavební techniku (skrývka ornice a skrývkových
zemin), která bude mít zabezpečení proti úniku ropných látek z vozidla. Provádět
pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s ohledem na možný únik ropných látek do
půdy.
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⇒ V případě havárie (únik ropných látek a jiných závadných látek do prostředí) postupovat
dle schváleného Plánu havarijních opatření, neprodleně informovat zainteresované strany,
zahájit sanaci. Mít k dispozici ochranné a sanační prostředky pro případ havárie na
vyhrazených místech, školit pracovníky provozovny.
⇒ Havarijní plán bude obsahovat pokyny pro odstranění sesuvu se stěny, zasypání nebo
potopení těžebního prostředku.
⇒ Nakládání s komunálními odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby
bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů přímo v
provozovně (papír, sklo, plasty, kovy) a budou předávány vytříděné k dalšímu
materiálovému využití.
⇒ S odpady nakládat v souladu s platnými právními předpisy o odpadech. Při nakládání
s nebezpečnými odpady (shromažďování, netřídění, aj.) postupovat v souladu s platnými
právními předpisy. Provozovatel povede evidenci odpadů. Smluvně bude zajištěno
předání vyseparovaných nebezpečných odpadů (sorbenty, oleje, zbytky barev, obaly,
apod.)
k využití anebo odstranění.
⇒ Dočasné shromažďování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi omezit na nezbytnou dobu
a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech, splňující technické
požadavky dle vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
Na určených místech budou vyvěšeny identifikační listy nebezpečných odpadů.

⇒ Vyhodnocení důsledků těžby ložiska na zemědělský půdní fond zpracovat v souladu

s vyhl. č. 13/1994 Sb. v platném znění a před schválením návrhu opatřit souhlasem orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu (v rámci dočasného vynětí ze ZPF).
⇒ Zajistit aby, stávající meliorace v bezprostředním okolním území zůstaly funkční
a nedocházelo k zamokřování a znehodnocování zemědělské půdy (pokud bude
požadováno ze strany SPÚ a/nebo vlastníků okolních pozemků).
⇒ Nezpevněné plochy neprodleně průběžně ozeleňovat.
⇒ Těžební činnost ani související doprava nebude prováděna v nočním období (od 22:00 do
6:00 hodin).
⇒ Po dobu těžby používat stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty
pro snížení hladin hluku.
⇒ V pracovním prostředí dodržet hygienické limity (prašnost, osvětlení, mikroklima, hluk).
⇒ Při zjištění požáru postupovat podle Požárního plánu, se kterým musí být velmi podrobně
seznámeni zaměstnanci a který musí být umístěn na přístupných a viditelných místech.
Požár vždy nahlásit oprávněným orgánům.
⇒ Pravidelně školit personál v provozních řádech a Havarijním plánu, v bezpečnosti práce
a ochrany zdraví. Používat ochranné pomůcky, umístit výstražné značky a hasicí přístroje.
⇒ Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí probíhat v souladu se
zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění
(bezpečnostní listy, pravidla, nakládání, skladování, bezpečnost, aj.) a jeho prováděcími
předpisy.
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⇒ V rámci těžby budou respektována okolní stanovená ochranná pásma železnice,
komunikací, vodotečí.
⇒ Během těžby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého
báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.
⇒ K umístění a povolení těžební činnosti požádat o vydání souhlasu orgán ochrany přírody
a krajiny z důvodu ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění).
⇒ Požádat orgán ochrany ZPF o dočasný zábor/vynětí dotčených pozemků, které jsou
v ZPF. Ve smyslu ustanovení § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
v platném znění je dotčeným správním úřadem Ministerstvo životního prostředí.
⇒ Požádat o udělení výjimky ze zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajina v platném znění pro koroptev polní a křepelku polní, předem prokonzultovat
s příslušnými orgány ochrany přírody.
⇒ Investor nahlásí svůj záměr příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu
státní správy.
⇒ Požádat o stanovisko k těžbě IV. etapy vodohospodářské subjekty - Zemědělská
vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy, pracoviště Olomouc a Středomoravská
vodárenská, a.s., Olomouc.

Další možná opatření vyjdou z vypořádání písemných vyjádření k posudku po uplynutí lhůty
pro vyjádření k posudku – bude upřesněno.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti
Veřejnost ve smyslu ust. § 3 písm. h) a v souladu s ust. § 8 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění se k předloženému záměru nevyjádřila, tj. nebyly předloženy žádné dostupné písemné
ani ústní připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Není komentováno.

Vyjádření dotčené veřejnosti
Dotčená veřejnost ve smyslu ust. § 3 písm. i) bod 1. a v souladu s ust. § 8 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění (osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení
dotčena ve svých právech nebo povinnostech) se k záměru nevyjádřila.
Dotčená veřejnost ve smyslu ust. § 3 písm. i) bod 2. a v souladu s ust. § 8 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění nebyla založena, ani se k záměru nevyjádřila.
Stanovisko zpracovatele posudku
Není komentováno.

Vyjádření dotčených obcí (dotčené územní samosprávné celky)
Dotčená obec Majetín se k záměru nevyjádřila. Obec Krčmaň se k záměru nevyjádřila.
Stanovisko zpracovatele posudku
Není komentováno.

Vyjádření orgánů krajské samosprávy (dotčené územní samosprávné celky)
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Olomouc (25.11.2015) – viz. příloha č. 13.
Dokumentace obsahuje z našeho pohledu veškeré potřebné náležitosti, které záměr dostatečně
objasňují. Předmětem záměru je pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků
IV. etapou v těžebním prostoru navazujícím na těžené ložisko Krčmaň - Majetín III. Kubatura
vytěžitelných zásob činí 1 404 000 m3. Maximální uvažovaný roční objem těžby je 200 000
tun.
Část záměru se nachází dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje - Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR OK)
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v záplavovém území a celý záměr se nachází v ploše ST4 - specifická oblast s vysokou
koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin.
Dle bodu 15.1.4.1. ZÚR OK se v této specifické oblasti ST4 připouští zahájit postupem dle
„územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, a to především v souvislosti s výrazným
úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením těžby stejné komodity na okolních
ložiskách.
Záměr se dle Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 nachází v území podmíněně vhodném
a v území ostatním. V území podmíněně vhodném lze plochy pro těžbu vymezit po prokázání,
že vydaná ÚPD obce naplňuje cíle a úkoly územního plánování stanovené ve stavebním
zákoně, v dalších zákonech a předpisech a v podmínkách pro zpracování ÚPD stanovených
v předchozích částech v této územní studii.
Záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem - Programem rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku
Dle stanoviska náměstka hejtmana Olomouckého kraje se část záměru nachází v záplavovém
území a celý záměr se nachází v ploše ST4 - specifická oblast s vysokou koncentrací
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin, kde se připouští dle „územní
studie štěrkopísků“ příprava dalších ložisek, a to především v souvislosti s výrazným úbytkem
zásob a postupným ukončením a zahlazením těžby stejné komodity na okolních ložiscích. Zde
je plný soulad se strategickým podkladem ZÚR OK. Současně je konstatováno, že záměr není
v rozporu se strategickým dokumentem - Programem rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje. Zpracovatel zde posudku souhlasí.
Dále je uvedeno, že záměr se nachází v území podmíněně vhodném a v území ostatním dle
Územní studie využití oblastí. V území podmíněně vhodném lze plochy pro těžbu vymezit po
prokázání, že vydaná ÚPD obce naplňuje cíle a úkoly územního plánování. Dle vyjádření
Obecního úřadu Velký Týnec ze dne 15.6.2015 se pozemky dotčené záměrem nachází dle
platného ÚP v ploše PO/II - orná půda a jejich využití - není určeno k těžbě. S využitím
dotčených ploch pro těžbu se počítá v novém ÚP obce Majetín. Z uvedeného plyne nesoulad
záměru se současným ÚP obce Majetín. Uvedené však není na překážku, neboť bude
vyřešeno v dalších fázích povolovacích procesů. Zde je důležitý soulad se strategickými
dokumenty Olomouckého kraje.

Vyjádření orgánů státní správy (dotčené správní úřady)
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Ostrava Moravská Ostrava (4.11.2015) – viz. příloha č. 8.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“),
jako místně příslušný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu
vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně
příslušný podle ust. § 41 odst. 2, písm. m) téhož zákona, převzal dne 30.10.2015 Vaše podání
ve věci: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
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předpisů - zaslání dokumentace vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. Etapa“ a k možnosti se vyjádřit k této dokumentaci.
OBÚ, po seznámení se s výše uvedenou dokumentací, bere tuto na vědomí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého bere na vědomí
posuzovaný záměr a nedává žádné další vyjádření nebo podmínky k uvedenému záměru. Není
proto dále komentováno.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (16.11.2015) – viz.
příloha č. 9.
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen nařízení vlády 272/2011 Sb.), vydává Krajská
hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto
vyjádření
k předložené dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň — Majetín,
IV. etapa“, oznamovatele ZEPIKO s.r.o., Slovanské nám. 9, Brno, nemá orgán ochrany
veřejného zdraví zásadní připomínky.
Odůvodnění : „citováno v příloze“.

Stanovisko zpracovatele posudku
Orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci nevznáší k posuzovanému záměru žádné zásadní připomínky ani jiné připomínky.
Není proto dále komentováno.
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod, vnitřní sdělení
(16.11.2015) – viz. příloha č. 10.
Ke zpřístupněné dokumentaci záměru “Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“ z pohledu ochrany vod neuplatňujeme žádné připomínky a požadavky na
doplnění.
Kvalita povrchových toků nebude záměrem ovlivněna. Do povrchových toků nebudou
vypouštěny žádné odpadní vody. Splaškové vody budou jímány ve stávající podzemní
bezodtokové jímce a vyváženy na vhodnou čistírnu odpadních vod. Technologická voda, tj.
důlní voda využívaná při úpravě suroviny, bude cirkulovat v uzavřeném okruhu. Voda
čerpaná z jezera se po průchodu úpravárenským zařízením v celém objemu bude vracet zpět.
Kromě mechanického znečištění (kal z praného štěrkopísku sedimentuje v usazovací rýze)
zůstane její kvalita nezměněná. Neměla by obsahovat žádné cizorodé látky, neboť v procesu
praní přichází do kontaktu pouze s nerostnou surovinou pocházející ze stejného přírodního
prostředí. Kvalitu podzemních vod by mohly ohrozit používané ropné látky (PHM a oleje), ale
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výsledky monitorování podzemní vody i volné hladiny těžebného jezera I., II. i III. etapy
dokládají, že ke kontaminaci vod vlivem těžební činnosti nedochází (k dispozici data za
období 2000 - 2015). Pravděpodobnost ovlivnění CHOPAV Kvartér řeky Moravy
pokračováním
IV. etapy těžby (tj. realizací záměru) neprokazují dosavadní výsledky monitorování hladiny
podzemní vody.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod, z pohledu ochrany vod
neuplatňujeme žádné připomínky a požadavky na doplnění. Současně přikládá popis, proč
nebude kvalita povrchových toků a podzemních vod záměrem ovlivněna. S uvedeným
názorem zpracovatel posudku souhlasí za podmínek plnění všech navrhovaných opatření
k provozu další těžby v lokalitě Krčmaň - Majetín, etapa IV.

Magistrátu města Olomouce, Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
Olomouc (18.11.2015) – viz. příloha č. 11.
Vyjádření oddělení péče o krajinu a zemědělství
(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588488346)
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, příslušný orgán ochrany přírody dle
§ 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a příslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, Vám sděluje, že k předložené dokumentaci
nemá připomínky.
Nejsou připomínky, není komentováno.
Vyjádření orgánu ochrany ovzduší
(Ing. Milada Lenfeldová, tel. 588488342)
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, jako
dotčený správní úřad dle § 3 písm. e) zákona č. 100/200 I Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že z hlediska ochrany ovzduší nemá
připomínky k předložené dokumentaci. Za směrodatná však považujeme stanoviska obcí,
jejichž katastru se záměr dotkne.
Nejsou připomínky, obce Majetín a Krčmaň se k záměru nevyjádřily, není komentováno.
Vyjádření vodoprávního úřadu
(Ing. Hana Gibalová, tel. 588488327)
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Vám sděluje následující :
1. Zájmové území leží v povodí Moravy 4-10-03. Těžebním prostorem Krčmaň - Majetín,
IV. etapa, prochází rozvodnice dílčích povodí č.h.p. 4-10-03-310-0-00 a č.h.p. 4-10-031330-0-10, HGRR 22201, X: 1131586,76; Y: 543066,73. Z část navrhovaného těžebního
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prostoru IV. etapy náleží drobnému povodí č.h.p. 4-10-03-1310-0-00 potoka Loučky, V
část navrhovaného těžebního prostoru náleží drobnému povodí bezejmenného
levostranného přítoku Loučky č.h.p. 4-10-03-1330-0-10. Část pozemků zasahuje do
záplavového území č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 z 17.9.2004, stanoveném Krajským
úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
2. V západní části navrhovaného těžebního prostoru IV. etapy, kde se nachází drobný tok
Loučka, je nutné respektovat manipulační pásmo vodního toku Loučky 6 m od břehové
hrany. Vodoprávní úřad se přiklání k možnosti ponechání ochranného pilíře 30 m od
břehu Loučky tak, jak byl stanoven v navrhovaném těžebním prostoru III. etapy těžebního
prostoru Krčmaň - Majetín. Návrh na vytěžení zásob k toku Loučka a následné zavezení
vytěženého prostoru by mělo být vyhodnoceno hydrogeologem a správcem toku (Povodí
Moravy s.p.). Vzdálenost vytěženého prostoru od vodního toku Loučka musí být stanovena
tak, aby nedošlo k porušení tohoto toku a aby nedošlo ani k ovlivnění množství a kvality
vody v tomto toku. Proto je nutné k “Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín IV. etapa“ si vyžádat stanovisko Povodí Moravy s.p., který ve správcem toku
Loučka a správcem povodí.
3. Při probíhající i nově navrhované těžební činnosti i v připravované IV. etapě je nutné dbát
zásad prevence a dodržování opatření, zabraňující únik závadných látek do vnějšího
prostředí. Z tohoto důvodu je nutno zhodnotit, zda bude nutno požádat o schválení
havarijního plánu dle vyhl. č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
4. Pro tento záměr bude vodoprávní úřad vydávat souhlas podle § 17 odst. 1, písm. c)
vodního zákona. Těžební společnost ZEPIKO spol. s r.o. by měla požádat vodoprávní úřad
o souhlas již v rámci stanovení tohoto těžebního prostoru. Stanovisko správce povodí
(Povodí Moravy s.p.) je nutné doložit k žádosti o vydání tohoto souhlasu.
5. Vodoprávní úřad požaduje, aby nadále bylo prováděno monitorování hladin podzemní
a povrchové vody a jejich kvality podle navrženého monitorovacího systému s tím, že
monitoring bude doplněn o monitoring pro IV. etapu těžby. Monitoring bude navržen
oprávněnou osobou (hydrogeolog).
Vypořádání k jednotlivým bodům :
1. Není námitek, není komentováno.
2. Ochranný pilíř od břehu Loučky bude zachován odpisem zásob suroviny tak, aby nedošlo
k porušení toku Loučka a nedošlo ani k ovlivnění množství a kvality vody ve vodním toku
Loučka. Návrh řešení ochranného pilíře k vodního toku Loučka bude vyhotoven v Plánu
využívání ložiska a zpracován a vyhodnocen hydrogeologem. Plán využívání ložiska bude
předložen Povodí Moravy s.p. a správci vodního toku Loučka. Požadavek bude
respektován a zapracován do podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Poznámka - oznamovatel doložil Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p., Brno
v souvislosti s rozšířením těžby štěrkopísku Krčmaň-Majetín, III. etapa, zpracovateli
posudku se zněním : „Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem
(SVP) a se zájmy hájenými zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách. S realizací záměru
souhlasíme“.
Drobný vodní tok není ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno (ZEPIKO spol. s r.o. - rozšíření
těžby štěrkopísku Krčmaň - Majetín III. etapa. - stanovisko správce povodí, Povodí
Moravy, s.p., Brno ze dne 11.7.2007 pod zn. PM034723/2007-203/Kr).
Dle vyžádaného vyjádření zpracovatelem posudku doložil oznamovatel následující : Plán
využívání ložiska Krčmaň – Majetín III. etapa, ve kterém je „zohledněn“ kompromis
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stanovení ochranného pilíře k vodoteči 12 m. Stejná situace bude i ve IV. etapě, kdy vedle
potoka Loučka sousedí parcela č. 1205 (komunikace). Hranice této parcely od hrany
vodoteče je 8 m. Když připočteme 5 m ochranný pilíř k této komunikaci, bude horní hrana
1. etáže od hrany vodoteče vzdálena 13 m.
Co se týče ovlivnění a kvality tohoto toku (potok Loučka): Loučka je umělá strouha již od
19. století. V místech ložisek Krčmaň – Majetín I. – IV. etapy je její tok uměle napřímen
a břehy zakolmatovány jílovitohlinitými splachy s polí s minimálními průsaky do dna
i boků. Hladina v Loučce - pokud šla pro nízký stav měřit - se vždy držela 0,7 až 1,0 m nad
hladinou sousedící zatopené pískovny ať už se jednalo o I., II., nebo III. etapu (monitoring
- 15. let).
Co se týká kvality vody v Loučce, je třeba si uvědomit kudy potok protéká. Vytéká z malé
nádrže, zřejmě požární, nacházející se těsně (cca 7 m) vedle hlavního silničního tahu
Olomouc – Přerov a protéká přes pole, silně vyhnojovaná močůvkou. Vody v potoku je
max. 10 – 15 cm, v suchých měsících je pak průtok nulový.
3. Zpracovateli posudku byl předložen Havarijní plán vodního hospodářství Pískovna
Krčmaň-Majetín s přílohami, ZEPIKO spol. s r.o., RNDr. Milan Plch, báňský projektant,
Brno, 08/2015 a Žádost o schválení Havarijního plánu vodního hospodářství v areálu
Pískovny Krčmaň- Majetín v k.ú. Majetín, ZEPIKO spol. s r.o., Brno dne 23. května
2016. Aktualizace Havarijního plánu bude Zapracována do podmínek Návrhu stanoviska
v posudku.
Poznámka - Havarijní plán vodního hospodářství je pro III. etapu vypracován a schválen
Magistrátem města Olomouce. Údaje uvedené v havarijním plánu se aktualizují do
jednoho měsíce po každé změně. To znamená do jednoho měsíce po zahájení těžby ve IV.
etapě bude vypracován Havarijní plán, ve kterém bude aktualizováno nakládání se
závadnými látkami a jejich zneškodňování nebo odstraňování jejich škodlivých následků.
(Rozhodnutí - „Havarijní plán - areál Pískovny Krčmaň - Majetín, ZEPIKO spol. s r.o.“,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Olomouc ze dne 5.10.2015 pod čj.
SMOL/211522/2015/OZP/VH/Los - předložen oznamovatelem zpracovateli posudku).
4. Požadavek bude respektován a zapracován do podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Poznámka - Oznamovatel bude o stanovisko k těžbě IV. etapy žádat další
vodohospodářské subjekty - Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy,
pracoviště Olomouc a Středomoravská vodárenská, a.s., Olomouc (předloženo
oznamovatelem zpracovateli posudku). Bude uvedeno v podmínkách Návrhu stanoviska
v posudku
5. Požadavek na monitoring pro IV. etapu těžby je podrobně řešen v Dokumentaci a takto je
respektován požadavek vodoprávního úřadu. Zapracováno do podmínek Návrhu
stanoviska v posudku.
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady
(Ing. Marie Nožková, tel. 588488333)
Předložená dokumentace je z hlediska nakládání s odpady zpracovaná dle platné legislativy
(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcí předpisy vydané na jeho základě). Dokumentace řeší nakládání s odpady
vznikajícími při provozu, včetně odpadů z údržby a dále nakládání s odpady využívanými
k rekultivaci těžební jámy.
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
a péče o prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady vám
sděluje, že k předloženému dokumentu nemá námitek.
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Upozorňujeme, že provádění rekultivace IV. etapy těžby bude posuzováno v souladu
s aktuálně platnou legislativou.
Nejsou námitky, upozornění k rekultivaci IV. etapy bude dáno do podmínek Návrhu
stanoviska v posudku, není komentováno.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z praktických důvodů prezentováno u jednotlivých bodů vyjádření – viz. výše.
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru geologie, vnitřní sdělení (19.11.2015) –
viz. příloha č. 12.
K záměru těžby štěrkopísku sděluji, že se jedná o nevýhradní ložisko nevyhrazeného nerostu,
které není vedeno v evidenci nevýhradních ložisek ČGS. Označení těžebního prostoru jako
“zemník“ na této skutečnosti nic nemění. Prostor záměru se nepřekrývá z jinými zájmy
ochrany nerostných zdrojů, nemám proto vůči jeho realizaci žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Nejsou připomínky, není komentováno.
ČIŽP OI Olomouc, Olomouc (30.11.2015) – viz. příloha č. 14.
Po prostudování předložené dokumentace ČIŽP konstatuje, že na základě platné legislativy
(NV č. 6 1/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Metodického pokynu MŽP „Indikátory
znečištění z roku 2013) se ropné látky indikují pomocí ukazatele C10-C40. V rámci předložené
dokumentace je navržen monitoring ukazatele NEL používaného v minulosti, což bude
výhodné pro srovnání hodnot z pohledu dlouhodobé řady. ČIŽP však pro účely srovnání
výsledků monitoringu s aktuálně platnou legislativou doporučuje monitorovat také parametr
C10-C40. Další připomínky k předložené dokumentaci nemáme.
Stanovisko zpracovatele posudku
Doporučení ČIŽP bude akceptováno (monitorovat také parametr C10-C40) a zapracováno do
podmínek Návrhu stanoviska v posudku. ČIŽP nemá další připomínky, není proto dále
komentováno.
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší, vnitřní sdělení
(1.12.2015) – viz. příloha č. 15.
Při těžbě štěrkopísku jsou emise prachu z velké části eliminovány díky přirozené vlhkosti
rostlé suroviny (surovina těžená ze stěny 1. etáže má vlhkost vyšší než 4 %). Převažující
objem natěžené suroviny však pochází z těžby z vody. Proces třídění a drcení na
technologické lince je prováděn za mokra, únik emisí TZL do ovzduší není tedy předpokládán.
Z toho důvodu není předpokládán ani úlet TZL z deponií praného kameniva. Dalším zdrojem
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emisí bude nákladní automobilová doprava (intenzita zůstane stejná - 32 vozidel za den).
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) bude provoz mechanismů a dopravní
techniky v areálu těžebny, tj. manipulace se skrývkovým materiálem (ornice a ostatní skrývka)
(cca
0,34
kg
TZL
za
den)
a dále sekundární prašnost z plochy těžby a větrná eroze na deponiích skrývky (TZL ve výši
cca 3,6 kg/den).
V posuzované lokalitě dochází k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren
a denního imisního limitu pro suspendované částice PM10. V současnosti se hodnoty
36. nejvyšší denní koncentrace částic PM10 dle pětiletých průměrů z let 2010-2014 pohybují
v předmětné lokalitě do 53,3 µg.m-3 (IL = 50 µg.m-3). Současné koncentrace benzo(a)pyrenu
dosahují v předmětné lokalitě hodnot do 1,18 ng.m-3 (IL 1 ng.m-3).
Z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší se však jedná o pokračování probíhající III. etapy;
charakter těžené suroviny, způsob těžby, technologie zpracování, roční kapacita, intenzita
dopravy i dopravních tras zůstane stejná. Z tohoto hlediska lze předpokládat, že se kvalita
ovzduší vyvolaná záměrem zásadně nezmění.
Co se týče dopravy, upozorňujeme, že pro výpočet intenzit dopravy je užito emisních faktorů
dle MEFA 06 (kapitola B.III.I „Ovzduší“ na str. 20). Podle metodického pokynu pro
vypracování rozptylových studií se k posouzení emisí motorových vozidel má používat
nejaktuálnější verze, kterou je MEFA 13. Tyto nedostatky požadujeme opravit.
Vzhledem k tornu, že dochází k pokračování těžby po dobu minimálně 12 let a v předmětné
lokalitě dochází k překračování výše uvedených imisních limitů, požadujeme pro dostatečné
posouzení vlivu navrhovaného záměru na místní kvalitu ovzduší vypracovat rozptylovou
studií, ve které budou zohledněny výše uvedené emise (z dopravy, manipulace se skrývkou,
sekundární prašnost, větrná eroze), a ze které bude zřejmé, jaký podíl imisních příspěvků
vzhledem ke stávající kvalitě ovzduší záměr představuje. V rozptylové studii požadujeme
použít aktuálně dostupná data dle map pětiletých průměrů za roky 2010-2014, která jsou již
k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Dále požadujeme dodržet navržená opatření ke snižování emisí prašnosti (skrápění
komunikací areálu, omezení rychlosti nákladních automobilů v provozovně, realizace
ochranných valů kolem těžebního prostoru, zatravení těles mezideponie k omezení větrné
eroze apod.). Upozorňujeme, že na všech místech, kde je možný únik emisí prachových částic,
by měla být realizována vhodná opatření k jejich snižování, např. emisí prašnosti vznikajících
zejména při těžbě a manipulaci se skrývkovým materiálem a při jejich ukládání na deponie,
emisí prašnosti z deponií upraveného kameniva apod.
Stanovisko zpracovatele posudku
Upozornění na to, že pro výpočet intenzit dopravy bylo užito emisních faktorů dle MEFA 06
(kapitola B.III.I „Ovzduší“ na str. 20) je pouze formální chybou dle sdělení zpracovatele
Dokumentace, pro výpočet byla použita nejaktuálnější verze, kterou je MEFA 13. Současně v
doplněné Dokumentaci byla doložena vypracovaná Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl
– autorizovaná osoba, Brno, 01/2016), která daleko precizněji řeší problematiku emisí
z dopravy a vliv na imisní situaci v okolním ovzduší.
Požadavek vypracování Rozptylové studie byl respektován a Rozptylová studie byla
vypracována a doložena v doplněné Dokumentaci. Autor použil mapy pětiletých průměrů za
roky 2010-2014 uvedených na webu ČHMÚ (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba,
Brno, 01/2016).
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Požadavek dodržet navržená opatření ke snižování emisí prašnosti je zčásti navržena
v Dokumentaci v kapitole D.IV. Proto na základě požadavku MŽP bude ještě doplněna do
podmínek Návrhu stanoviska v posudku.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc
(1.12.2015) – viz. příloha č. 16.
Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedené dokumentaci záměru zasílá své
písemné vyjádření:
Oddělení lesnictví - zpracoval: Ing. Míchal Školoud (tel.: 585 508 687)
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je
v působností Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa nejsou dotčeny, není
dále komentováno.
Oddělení vodního hospodářství
Vodoprávní úřad - zpracovala: Ing. Marcela Valentová (tel.: 585 508 646)
Předmětem záměru je rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa,
který se z části nalézá ve stanoveném záplavového území Q100.
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství nejsou předmětným
záměrem dotčeny. Z pohledu ochrany vod upozorňuje na následující:
1. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) realizací záměru nesmí dojít
ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod.
2. Při těžbě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se závadnými látkami a musí být
učiněna opatření zamezující znečištění podzemních a povrchových vod těmito látkami.
3. V souladu s ustanovením § 18 vodního zákona má každý, kdo hodlá umístit, provést,
změnit, nebo odstranit stavbu nebo zařízení, a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový
záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství
povrchových nebo podzemních vod, právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel
vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle
vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. K vyjádření dle § 18 vodního
zákona
je
v tomto případě příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát
města Olomouce.
K činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry a to k těžbě nerostů nebo k terénním
úpravám v záplavových územích je třeba v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
souhlas vodoprávního úřadu. K vydání tohoto souhlasu je opět příslušný vodoprávní úřad
obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Olomouce.
Upozornění vodoprávního úřadu bude akceptováno a zapracováno do podmínek Návrhu
stanoviska v posudku. Vodoprávní úřad nemá další připomínky, neboť veřejné zájmy na
úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého
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kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství nejsou předmětným záměrem dotčeny a není
proto dále komentováno.

Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší - zpracovala: Ing. Věra Popelková (tel.: 585 508 656)
Součástí předloženého záměru je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - Povrchové doly
paliv, rud, nerudných surovin a jejích zpracování, především těžba, vrtání, odstřel,
bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25m3/den - dle § 2
písm. e) zákona, přílohy č. 2 bodu 5.13. zákona - blíže specifikovaný v příloze č. 8, části II
bodu 4.5.3 Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Souvisejícími činnostmi, které budou taktéž zahrnuty pod výše citovaný vyjmenovaný
stacionární zdroj, jsou mimo jiné: skrývkové práce, přeprava materiálů, úprava suroviny,
expedice, manipulace a doprava produktů.
o Vzhledem k tomu, že dojde k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, bude z hlediska ochrany ovzduší k výše uvedenému záměru vedeno řízení.
Příslušným orgánem ochrany ovzduší pro vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2
písm. b) zákona (k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
k řízením podle jiného právního předpisu) je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství. Součástí předložené žádosti o vydání závazného
stanoviska budou odborný posudek, rozptylová studie, technická zpráva a vyjádření (dle
§ 11 odst. 4 zákona) obecního úřadu (na jejímž katastrálním území bude záměr
lokalizován), o tom, zda souhlasí s realizací záměru.
o Dle znění ustanovení § 12 odst. 6 zákona nelze, bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1
písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona vydat územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení
dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů (Například zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona nelze
vydat stavební povolení nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů.
K největšímu znečišťování ovzduší bude docházet především při realizaci přípravných prací skrývce a deponii následných vrstev, které budou předcházet vlastní těžbě, dále při těžbě za
sucha a také u deponií zpracovaných materiálů, pokud nebudou z lokality ihned odváženy.
V průběhu přípravných a následných těžebních prací je nutné v maximální míře, která je
prakticky a technologicky dosažitelná, eliminovat znečišťování ovzduší, zejména zamezit
šíření sekundární prašnosti do okolí (např. odstraňovat mechanické nečistoty a další
nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel a těžebních mechanismů...) a taktéž šíření
prašnosti související s přesunem a následnou manipulací materiálu. Deponie skrývkových
zemin
a výpěrků budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k uvolňování jemných podílů
povětrnostními vlivy. Dále budou dodržována navržená opatření, viz str. 55 předložené
Dokumentace.
Součástí předložené Dokumentace nebyla Rozptylová studie, proto není zcela zřejmé, co vše
bylo zahrnuto do zpracování prezentovaných hodnot, např. zda do vyčíslených hodnot byla
zahrnuta i doprava materiálů v rámci provozovny, atd. Zpracovatelé Dokumentace nicméně
mimo jiné konstatují, že: kvalita ovzduší nebude v důsledku záměru negativně ovlivněna nad
rámec stávající zátěže území. Významnější změna ovlivnění obytné zástavby oproti
stávajícímu stavu není očekávaná - těžba IV. etapy se k obytné zástavbě nepřibližuje více, než
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bylo uvažováno ve III. etapě těžby (z důvodu, že charakter těžené suroviny, způsobu těžby,
technologie zpracování, roční kapacity, intenzity dopravy i dopravní trasy zůstanou
zachovány).
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje:
Na str. 17 předložené Dokumentace ve výčtu navazujících rozhodnutí (eventuálně závazných
stanovisek) chybí vydání závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění
a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (respektive k územnímu rozhodnutí nebo
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru) a rozhodnutí dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona
pro následný provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, které vydává
krajský úřad.
V předložené Dokumentaci je rozpor v počtu pojezdů nákladních automobilů, např. na str. 20
je uváděno 32 nákladních vozidel a na str. 22 je uvedeno 64 nákladních vozidel.
Krajský úřad není stejného názoru jako zpracovatel kapitoly C.II.2.1. Kvalita ovzduší,
konkrétně na str. 25 nesouhlasíme s tvrzením, že měřící stanice v Přerově je za hranicí
udávané reprezentativnosti. Přerovská měřící stanice je záměru blíže než stanice v
Prostějově.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona sděluje k předloženému
záměru následující - z hlediska ochrany ovzduší nepožaduje další posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší byl doložen zpracovateli posudku (Provozní řád
zdroje znečišťování ovzduší, ZEPIKO spol. s r.o. Pískovna Krčmaň-Majetín, Vyjmenovaný
stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
příloha č. 2, kód 5.13, Těžba a úprava štěrkopísku s kapacitou nad 25 m3/den, RNDr. Milan
Plch, ZEPIKO, s.r.o., 03/2014) - bude příp. aktualizován. Rozptylová studie byla doložena
v doplněné Dokumentaci.
Splnění požadavku na vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona
č. 201/2012 Sb. v platném znění je povinností provozovatele stacionárního zdroje a bude
splněna (bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona nelze vydat stavební
povolení nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů). Bude zahrnuto do
podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Požadavek dodržet navržená opatření ke snižování emisí prašnosti je zčásti navržena
v Dokumentaci v kapitole D.IV., jak je citováno ve vyjádření (viz. výše). Na základě
požadavku orgánu ochrany ovzduší bude ještě doplněna do podmínek Návrhu stanoviska
v posudku.
Sdělení, že v předložené Dokumentaci nebyla založena Rozptylová studie již není aktuální,
neboť v doplněné Dokumentaci byla doložena vypracovaná Rozptylová studie (autor : Ing.
Pavel Cetl – autorizovaná osoba, Brno, 01/2016), která daleko precizněji řeší problematiku
emisí z dopravy a vliv na imisní situaci v okolním ovzduší a dává vyhodnocení vlivu těžby na
okolní ovzduší s dopadem na imisní situaci okolní bytové zástavby (jedná se v procesu
posuzování o daleko preciznější podklad k dalšímu rozhodování v povolovacích procesech).
Uvedené upozornění na výčet navazujících rozhodnutí (eventuálně závazných stanovisek) dle
§ 11 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění k umístění, stavbě
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a provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (a následných povolení)
je zčásti popsán a uveden výše. Bude zahrnuto do podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Rozpor v počtu pojezdů nákladních automobilů v předložené Dokumentaci je vyřešen
v doplněné Dokumentaci - Rozptylová studie (autor : Ing. Pavel Cetl – autorizovaná osoba,
Brno, 01/2016). Dále citovaná doprava 64 těžkých vozidel vyjadřuje průjezdy vozidel, tj.
příjezd (s obsahem zeminy na rekultivaci) a odjezd (upravenou surovinou - štěrkopísek), tzn.
celkem 32 těžkých nákladních vozidel za den tak, jak je uvedeno v textu Dokumentace nebo
v přílohách Dokumentace.
Dle Rozptylové studie uvedené v doplněné Dokumentaci (autor : Ing. Pavel Cetl –
autorizovaná osoba, Brno, 01/2016) jsou citovány nejbližší stanice imisního monitoringu stanice ČHMÚ č. 1197 Olomouc-Šmeralova (MOLS), vzdálená od lokality záměru 10,2 km
a také stanice č. 1076 Přerov (MPRR), vzdálená od lokality záměru 11,3 km a č. 1075
Olomouc Hejčín (MOLJA), vzdálená od lokality záměru 12 km. Takto je nesouhlas orgánu
ochrany ovzduší vyřešen.
Dle sdělení, že z hlediska ochrany ovzduší se nepožaduje další posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí platném znění lze pouze konstatovat,
že proces posuzování probíhá a je ve fázi předložení posudku.
Orgán odpadového hospodářství - zpracovala: Ing. Alena Šmídová
(tel.:585 508 406)
K předloženému záměru nejsou z hlediska odpadového hospodářství připomínky. Orgán
odpadového hospodářství upozorňuje pouze na dodržování hierarchie způsobů nakládání
s odpady v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Uvedený požadavek bude respektován (vyplývá ze znění platných právních předpisů
o odpadech), není dále komentováno.
Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracoval: RNDr. Petr Vala (tel.: 585
508 647)
Ve smyslu ustanovení § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění
je dotčeným správním úřadem Ministerstvo životního prostředí.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze konstatuje, kdo je dotčeným správním
úřadem, není proto dále komentováno.
Orgán ochrany přírody - zpracovala: RNDr. Miroslava Kudýnová (tel.: 585 508 631)
Záměr se nenachází v plochách skladebných prvků územního systému ekologické stability
nadregionální a regionální úrovně, které vymezují Zásady územního rozvoje Olomouckého
kraje ve znění aktualizací. Nenachází se ve zvláště chráněném území ani jeho ochranném
pásmu podle zákona č. 114/7992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Území se nachází v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Království, která je
zároveň evropsky významnou lokalitou. K nezbytnému zachování předmětu ochrany přírodní
rezervace musí být při případném povolení záměru jednoznačně prokázáno, že záměr nebude
mít negativní vliv na chráněný ekosystém, zejména na jeho vodní režim.
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Citováno z „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“
Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí - DOPLNĚK (ZEPIKO spol.
s r.o., Brno, 03/2016) :
Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ v předložené podobě
nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany evropsky významných
lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na celistvost EVL
Království a její předměty ochrany : 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris) a 9170 Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum. Záměr nemá
významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura2000.
Citováno z Oponentního naturového posudku, Mgr. Stanislav Mudra, SEEB engineering
s.r.o., Beňov, 03/2016 :
S výsledkem posouzení „nemá významný negativní vliv“ se lze po prostudování odborných
podkladů ztotožnit. Závěr samotný obsahuje i závěrečný výrok pro hodnocení přeshraničních
vlivů, který vyznívá stejně jako výrok předchozí.
V Dokumentaci je doložen Příloha 6 - Hydrogeologický posudek, jehož podstatnou součástí
jsou předpokládané vlivy na přírodní prostředí - a to Vliv na charakter odvodnění oblasti
(z dlouhodobého monitoringu hladin povrchové i podzemní vody vyplývá, že těžba ani
průběžná rekultivace I., II., a III. etapy nemá vliv na odvodnění oblasti, takže se nedá
očekávat ani u IV. etapy), Změny hydrologických charakteristik (rozšířením těžebního
prostoru Krčmaň – Majetín IV. etapa nedojde k ovlivnění hladiny v potoku Loučka,
pokračující těžbou a následnou rekultivací na ložisku Krčmaň- Majetín IV. etapa nedojde ke
změně hydrologických charakteristik v jeho okolí, k ovlivnění hladiny podzemní vody
v lužním lese nedojde ani při rozšíření těžby ve IV. etapě, lze jednoznačně pozorovat směr
proudění podzemní vody přes budoucí těžební prostor IV. etapy jihozápadním směrem, tedy
zcela mimo území lužního lesa Království, ), Vliv na jakost vody (kvalita podzemní vody
nebude za běžného provozu těžby negativně ovlivněna). Z doloženého hydrogeologického
posudku plyne, že záměr nebude mít negativní vliv na chráněný ekosystém, zejména na jeho
vodní režim.
Citované je v souladu s vyjádřením orgánu ochrany přírody, není dále komentováno.
Natura 2000 - zpracoval: Ing. Petr Axman (tel.: 585 508 473)
Dne 31.7.2015 bylo zpracováno k předmětnému záměru Naturové hodnocení podle § 45i se
závěrem, že „Hodnocený záměr „Rozšíření těžebního prostoru Krčmaň - Majetín, IV. Etapa“
v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany
evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na
celistvost EVL Království a předmět ochrany 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem
vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie“.
Citováno z „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“
Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí - DOPLNĚK (ZEPIKO spol.
s r.o., Brno, 03/2016) :
Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ v předložené podobě
nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany evropsky významných
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lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na celistvost EVL
Království a její předměty ochrany : 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris) a 9170 Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum. Záměr nemá
významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura2000.
Citováno z Oponentního naturového posudku, Mgr. Stanislav Mudra, SEEB engineering
s.r.o., Beňov, 03/2016 :
S výsledkem posouzení „nemá významný negativní vliv“ se lze po prostudování odborných
podkladů ztotožnit. Závěr samotný obsahuje i závěrečný výrok pro hodnocení přeshraničních
vlivů, který vyznívá stejně jako výrok předchozí.
Citované je v souladu s vyjádřením orgánu ochrany přírody - NATURA2000, není dále
komentováno.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z praktických důvodů prezentováno u jednotlivých bodů vyjádření – viz. výše.

Proces zveřejnění v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
„Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na úřední
desce obce Majetín dne 2.11.2015 – viz. příloha č. 4.
Zveřejnění informace o Dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň
- Majetín, IV. etapa“, Olomoucký kraj - úřední deska, Olomouc ze dne 4.11.2015 – viz.
příloha č. 5.
„Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na úřední
desce obce Krčmaň dne 9.11.2015 – viz. příloha č. 6.
Předání vyjádření k Dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
VIII, Olomouc ze dne 9.12.2015 pod čj. 85969/ENV/15 – viz. příloha č. 7.
Posuzování vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ na životní prostředí - doplnění Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc ze dne 16.2.2016
pod čj. 11799/ENV/16 – viz. příloha č. 17.
Doplnění Dokumentace vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII,
Olomouc ze dne 15.3.2016 pod čj. 18795/ENV/16 – viz. příloha č. 18.
Dle výše citovaného se konstatuje, že byla naplněna ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Všechny podstatné vlivy záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa “ na životní prostředí a na veřejné zdraví byly v Dokumentaci a doplněné
Dokumentaci velmi podrobně zhodnoceny. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí je proto následující :
Vliv na obyvatelstvo
Pracovní prostředí
Ochrana pracovníků je řešena v bezpečnostních listech a vydaných pravidlech jednotlivých
chemických látek a chemických směsí (oleje, PHM), v provozním řádu a havarijním plánu.
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce po dobu těžby je záměr navržen a bude proveden
takovým způsobem, aby se minimalizovalo ohrožení života a zdraví zaměstnanců (zejména
při mimořádných událostech – pravděpodobnost je nízká). Pro uvažovanou technologii těžby
je zpracován provozní řád a havarijní plán (dle potřeby bude aktualizován), zaměstnanci jsou
vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. Rizika ohrožení zdraví
pracovníků jsou dostatečně řešena v provozním řádu a pracovníci jsou povinni tento řád
dodržovat stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce.
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v podstatě prognózou budoucího stavu
v území, pokud se týká IV. etapy (z hlediska vlastní provozovny se nic významně nemění,
neboť v území běží již více let předchozí etapy těžby).
Nejbližší obytná zástavba od místa záměru těžby je ve vzdálenosti cca 320 m (okraj zástavby
obce Majetín), cca 1,2 km (okraj zástavby obce Krčmaň) a cca 670 m (obec Grygov,
V Podlesí 126 - samostatný objekt k bydlení). Doprava se prakticky týká obou obcí - průjezd
nákladní dopravy.
Jako potenciální zdravotně významné vlivy byly uvažovány - znečištění ovzduší a hluk.
Byl zhodnocen vliv v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a znečišťujícími
škodlivinami v ovzduší mobilních zdrojů (doprava) a stacionárních zdrojů. Z hlediska
zdravotních rizik imisí z dopravy je v důsledku provozu zcela zanedbatelné, ke zvýšení
dopravní zátěže a emisí z dopravních prostředků nedojde (zůstává stávající).
Ovlivnění kvality ovzduší bude po realizaci záměru shodné se současnou situací. Úprava
probíhá za mokra, emise TZL tedy není uvažována. Produkce prašnosti (TZL), včetně
prašnosti sekundární, je při manipulacích se skrývkovým materiálem je relativně malá a pro
nejbližší obytné území vzhledem k jeho odlehlosti bezvýznamná (doloženo ve zpracované
rozptylové studii).
Při vlastní těžbě je z hlediska prašnosti příznivou okolností přirozená vlhkost těžené suroviny.

61

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Záměr stávající situaci znečištění ovzduší nezmění. Vliv záměru včetně navazující dopravy na
kvalitu ovzduší v dotčeném obytném území bude i nadále ze zdravotního hlediska
bezvýznamný.
Z výsledků Hlukové studie vyplývá, že posuzovaný záměr bude podlimitním zdrojem
rušivého hluku ve vztahu k nejbližšímu obytnému území. V nejbližším obydleném území
nedojde ke změně stávající hlukové situace. Zdroje i navazující doprava budou prakticky
stejné jako v současném období těžby v aktuálním těžebním území (III. etapa).
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo pro posuzovaný záměr provedeno v samostatné
příloze (autor : Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. – Expertízy vlivu životního prostředí na
zdraví). Jako podklad k tomuto hodnocení byla použita Hluková studie a výpočet emisí
z dopravy. Posouzení vlivu na veřejné zdraví se netýká mimořádných událostí. Realizace
záměru se po zdravotní stránce nedotkne okolního obyvatelstva. Z hlediska ochrany veřejného
zdraví tedy realizace záměru vyhovuje.
Další osoby, které lze uvažovat, jsou osoby pohybující se náhodně v okolí těžebny. Zde se
negativní vlivy na zdraví nepředpokládají (povinností osob bude dodržovat veškeré příkazy
a zákazy v dotčeném území).
Záměr se přeslimitními resp. negativními zdravotně významnými vlivy nebude dotýkat
žádných obyvatel.
Negativní vlivy na zdraví obyvatel z důvodů dostatečné vzdálenosti od místa těžby
a provozovny se z hlediska zdravotního neprojeví. Při realizaci a provozu hodnoceného
záměru stavby bude oznamovatel plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví.
U posuzovaného záměru nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmínek
a nelze očekávat negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování
stanovených limitních hodnot nebude docházet a není ani prokázáno porušování obecných
zásad při plnění povinnosti ochrany veřejného zdraví. Opatření na ochranu zdraví jsou v textu
Dokumentace navržena.
Hodnocení faktorů pohody nebylo v Dokumentaci provedeno.
Sociální dopady
Bude zajištěna práce pro osm zaměstnanců. Určitý příznivým sociálním efektem bude
zajištění pracovních míst a daňový přínos související s těžbou a provozem štěrkopískovny.
Nepříznivé sociální nebo ekonomické důsledky se nepředpokládají.
Významné sociální resp. ekonomické důsledky nevznikají. V důsledku realizace a provozu
navrženého záměru se nepředpokládají negativní sociální a ekonomické vlivy.
Vliv na ovzduší, na klima
Vlivy těžby na kvalitu ovzduší jsou liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší. Liniovým
zdrojem je doprava materiálu na místních a veřejných komunikacích. Jako plošné zdroje jsou
uvažovány - prostor těžby štěrkopísku (skrývkové práce i rekultivace), emise z provozu
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technologie, emise z provozu nákladních automobilů v prostoru těžebny (transport suroviny
na třídící linku, příp. skrývkového materiálu na deponie).
Předpokládaná těžba a částečně i skrývka bude prováděna pod hladinou vody, tím se sníží
riziko prašnosti na minimum. K dalšímu zamezení prašnosti dojde pravidelným skrápěním
skrývkových ploch (a ochranného valu) a vytvoření trvalého travního drnu. Všeobecně se dá
předpokládat, že těžba v této lokalitě nebude mít významný zhoršující vliv na znečištění
ovzduší. Opatření na plošných zdrojích znečištění (deponie ornice, skrývkové práce,
mezideponie skrývkových zemin) jsou navrženy.
Modelované škodliviny pro zdroje znečištění (TZL, PM10, PM2,5, NOx, benzen
a benzo(a)pyren) byly vysledovány jako nevýznamný příspěvek v celkovému imisnímu stavu
ovzduší.
Záměr IV. etapy těžby představuje z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší prakticky pokračování
probíhající III. etapy při zachování charakteru těžené suroviny, způsobu těžby, technologie
zpracování, roční kapacity, intenzit dopravy i dopravních tras. Proto nebude docházet ke
změně pozaďové (existující) imisní zátěže v dotčeném území, protože provoz IV. etapy bude
následovat po ukončení těžby ve III. etapě (vyjma krátkodobého souběhu prací při biologické
rekultivaci III. etapy).
Kvalita ovzduší nebude proto negativně ovlivněna nad rámec stávající zátěže území.
Negativní vlivy po dobu těžby a rekultivace dotčeného území nebudou převyšovat povolené
limity a ovzduší neohrožují nad limity stanovené předpisy na ochranu ovzduší.
Vlivy na klima jsou vyloučeny, v rámci realizace záměru se provede zaplnění vytěženého
prostoru nevyužitelnou zeminou. V rámci rekultivace se tedy nepočítá s podstatnější změnou
konfigurace terénu ani s budováním vodních ploch. Lze uvažovat, že po ukončení těžby
a následné rekultivaci bude dotčená plocha uvedena do původního stavu.
Vliv na povrchové a podzemní vody
Povrchové vody
Voda z těžebního jezera nebude při těžbě uměle snižována. Po vytvoření těžebního jezera
IV. etapy těžby se způsob odvodnění nebude měnit, neboť podzemní voda bude přitékat do
těžebního jezera z východního břehu a na západním odtokovém břehu odtékat po směru
proudění podzemních vod.
Realizací záměru nedojde ke změně odtokových poměrů v území, nebudou vyvolány přeložky
žádných vodních toků ani nebudou prováděny jiné významné zásahy do útvarů povrchových
vod. V důsledku realizace záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo
k převodu vody z jednoho povodí do jiného povodí.
Kvalita povrchových toků nebude záměrem ovlivněna. Do povrchových toků nebudou
vypouštěny žádné odpadní vody (splaškové vody jsou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy
na ČOV). Technologické vody, tj. důlní voda využívaná při úpravě suroviny, cirkuluje
v uzavřeném okruhu a voda, čerpaná z jezera, se po průchodu úpravárenským zařízením vrací
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do jezera. Kromě mechanického znečištění (kal z praného štěrkopísku sedimentuje
v usazovací rýze) zůstává její kvalita nezměněná (neobsahuje cizorodé látky za podmínek
dodržení provozu úpravárenských zařízení).
Dešťové vody z příjezdových komunikací budou řešeny jako dešťové vody z běžných
komunikací, tj. silničními příkopy podél cesty. Dešťové vody ze střech objektů, které jsou
čisté, se nechají volně zasakovat do terénu, žádná rizika se nevyskytují. Vliv dešťových vod,
které dopadnou na plochu těžby, provozovnu a komunikace nebude žádný.
Podzemní vody
Kvalita podzemní vody nebude za běžného provozu těžby negativně ovlivněna, pokud budou
dodržovány podmínky způsobu těžby a bude důsledně dbáno na dodržování technologické
kázně v prostoru těžebny.
Dlouhodobým monitorováním bylo prokázáno, že nedochází ke změně směru proudění
podzemních vod (ustálení na mírně vyšší úrovni, než se udržuje v podzemní zvodni). Těžební
jezero působí jako rezervoár vody s příznivým vlivem na hydrogeologické poměry povodí.
Důlní voda je využívána jako technologická pro provoz třídící linky a je používána
v rovnováze, tzn. nedochází ke snižování hladiny podzemní vody.
Stávající těžební činnost neovlivňuje stávající hydrogeologické charakteristiky území, tj.
vodní režim a/nebo směr proudění podzemní vody (prokázáno dlouhodobým monitorováním).
Stávající těžba směr proudění podzemní vody neovlivňuje. S ohledem na polohu záměru
k zastavěného území obcí, tj. proti směru proudění podzemní vody, je pravděpodobnost
ovlivnění téměř nulová. Negativní ovlivnění okolních vodních zdrojů v zastavěném území
obcí se nepředpokládá.
Pravděpodobnost ovlivnění CHOPAV Kvartér řeky Moravy pokračováním IV. etapy těžby se
nepředpokládá realizací záměru (dosavadní výsledky monitorování hladiny podzemní vody
v lesním komplexu Království v průběhu těžby I., II. a III. etapy, neregistrují změnu úrovně
hladiny podzemní vody v závislosti na rozšiřování těžebního jezera). Záměrem nejsou dotčena
OPVZ, neboť se v lokalitě záměru a v dotčeném území nenalézají.
Navážky zemin budou pravděpodobně materiálově nehomogenní, což se může lokálně (na
ploše pískovny) projevit (podle ulehlosti a konzistence navážek) změnou vsakovacích
poměrů. Tato lokální změna však nebude mít vliv na hydrologické nebo hydrogeologické
charakteristiky dotčeného území.
Při zachování dosavadního způsobu provádění rekultivace lze oprávněně předpokládat, že
podzemní a povrchové vody nebudou ovlivněny. Navážená zemina musí plnit technické
požadavky dané ust. § 12 odst. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění, na vytěženou zeminu a kameny
využívanou k rekultivaci vytěžených důlních děl.
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Závadné látky
Z látek, ohrožujících jakost vod, jsou PHM (dováženy autocisternou a doplňovány do
mechanizmů na vyhrazené ploše mimo těžební prostor) a oleje (tři sudy ve skladu olejů). Jiné
závadné látky nejsou používány.
Nebezpečné látky (PHM, oleje) budou dováženy a skladovány v obalech, kde je nebezpečí
jejich možného mechanického poškození eliminováno na nejnižší možnou míru. Totéž se
týká nakládání se závadnými látkami, jako jsou nebezpečné odpady, které provozovatel
produkuje při vlastním provozu. Skladování závadných látek je vodohospodářsky
zabezpečeno (záchytná jímka - plocha skladu, nepropustné plochy, dvouplášťové nádoby,
apod.). Čerpací zařízení s nádrží PHM bude provozováno tak, aby nedošlo k ohrožení
povrchových a podzemních vod.
Závadné látky se vyskytovat mimo určená místa nebudou (vyjma možné mimořádné havárie
z vozidla na areálové komunikaci nebo manipulačních plochách, příp. při požáru s následným
hašením). S dispozici jsou sanační prostředky. Vozidla přepravující závadné látky budou
splňovat předpisy ADR.
Pro případ havárie technologie, těžebních strojů, nákladních vozidel, a z jiných důvodů budou
k dispozici protihavarijní a sanační prostředky.
Monitoring
V území probíhá od roku 2000 (zahájení provozu ložiska Krčmaň) měření hladiny podzemní
a povrchové vody. Měření na monitorovacím vrtu PJ51 a pískovnách prokázala, že hladina
podzemní vody po směru jejího proudění není těžbou ovlivňována, těžba v pískovně Krčmaň
I. a II. etapa neovlivnila hladinu vody ve Staré Majetínské pískovně, nacházející se po směru
proudění podzemní vody.
Sledováním jakosti vody z těžené pískovny a monitorovacího vrtu PJ51 se prokázalo, že
obsah NEL nepřekročil (většinou pod úrovní 0,1 mg.lt-1) v průběhu celého monitorovacího
období přípustné hodnoty pro povrchovou vodu.
Bude zajištěno pokračování monitoringu na stávajících objektech, doplněných o další
pozorovací vrt na západním okraji plochy III. etapy. Po vytvoření těžebního jezera bude
zahájeno monitorování jeho hladiny. Kromě obsahu NEL budou sledovány i uhlovodíky
C10-C40.
Vliv na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Záměr bude zčásti realizován na pozemcích zařazených do ZPF. Realizace záměru
předpokládá dočasný zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 32 ha. Plocha je vedena jako orná
půda a z větší části zařazena do II. třídy ochrany (69 %) a V. třídy ochrany (25 %), zbytek do
III. třídy ochrany (0,04 %) a IV. třídy ochrany (6 %). Zábor půdy se vztahuje na celou dobu
životnosti ložiska ve IV. etapě těžby, která je rozvržena na 12 let a je doporučen návrat
dotčených pozemků zpět do ZPF. Půda bude skrývána postupně, v rozsahu cca 2,5 - 3 ha/rok.
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Skryté zeminy budou dočasně ukládány po obvodu těžebního prostoru, kde budou vytvářet
nízké ochranné valy. Během těžby a především po jejím ukončení budou využity pro
rekultivaci vytěžených ploch podle schváleného plánu rekultivace.
Projevy vodní eroze na svazích deponií skrývkových zemin nebyly zjištěny v průběhu těžby
I. - III. etapy a při pokračování těžby ve IV. etapě nejsou rovněž předpokládány, možnost
eroze omezí travní porost, kterým budou tělesa mezideponií oseta.
Záměr nebude mít při dodržení standardních provozních opatření zdrojem znečištění půdy.
Během těžby a pro rekultivaci vytěženého prostoru budou využity produkční vrstvy
(humusový horizont). Ostatní skrývka neproduktivních vrstev (technologická skrývka) bude
deponovaná samostatně a při technické rekultivaci použita pro násypy, záhozy apod. Celý
prostor bude po rekultivaci navrácen zpět do zemědělského půdního fondu.
Územní organizace dalších zemědělských výrob, síť zemědělských komunikací a funkčnost
stávajících meliorací, mimo těžební prostor, nebude narušena. Provozovatel těžby zajistí, aby
stávající meliorace, pokud budou dotčeny, na okolních pozemcích zůstaly funkční
a nedocházelo k zamokřování a znehodnocování zemědělské půdy.
PUPFL nebudou záměrem dotčeny. Záměr neleží v ochranném pásmu lesa (vzdálenost větší
než 50 m).
S nebezpečnými odpady bude nakládáno na určených místech v provozovně a v objektu
s vyčleněnými shromažďovacími prostředky.
Vliv na půdu je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na vodu, tj.
realizací technických těsnících a nepropustných bariér, záchytná jímka a její následná
kontrola a správným provozováním objektu pro skladování a čerpacího zařízení.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Využití nerostného zdroje je významným zásahem do horninového prostředí. Pokračující
záměr těžby na ložisku Krčmaň - Majetín na ploše cca 32 ha ve IV. etapě představuje
postupné vytěžení cca 1,4 mil. m3 štěrkopísku s využitím pro stavební účely. Jedná se o těžbu
neobnovitelného přírodního zdroje. Využitelnost suroviny ložiska je dobrá a technologický
postup hospodárný.
Zahloubení těžební jámy bude limitováno tuhým až pevným jílovým podložím, resp. úrovní
0,3 m nad jílovým podložím.
Rekultivační práce budou probíhat téměř současně s postupující těžbou, tak jako i v minulých
etapách. Při provozování činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s vydanými
rozhodnutími a při dodržování báňských bezpečnostních předpisů nehrozí narušení stability
horninového masivu.
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Jiné přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou
poškozeny evidované geologické ani paleontologické památky. Paleontologické a geologické
nálezy se místě nepředpokládají.
Zemina pro rekultivaci musí plnit technické požadavky dané ust. § 12 odst. 2 vyhl.
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu v platném znění, na vytěženou zeminu a kameny využívanou k rekultivaci vytěžených
důlních děl.
Záměr není v seismicky aktivním území.
Vliv na horninové podloží je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na
vodu, tj. realizací technických těsnících a nepropustných bariér, záchytná jímka a její
následná kontrolá a správným provozováním objektu pro skladování a čerpacího zařízení.
Vliv na flóru, faunu a na ekosystémy
Vliv na flóru
Kácení dřevin (stromy a keře) nebude prováděno, na dotčených zemědělských pozemcích se
nenalézají. Ochranné pilíře podél potoka Loučka a železnice, kde se nacházejí dřeviny budou
zachovány.
Záměrem nebude bezprostředně dotčen jilm vaz (Ulmus laevis), který je v širším okolí vcelku
hojný a roste v sousedních porostech a jako jediný druh z provedeného průzkumu, je zařazen
do červeného seznamu (C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost - méně ohrožené). Žádný
nalezených druhů cévnatých rostlin není dle vyhl. č. 395/1992 Sb. v platném znění není
evidován jako zvláště chráněný.
Vliv na faunu
Zoologickým průzkumem bylo potvrzeno, že budoucí těžební prostor není významným
biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, je ale využíván jako potravní biotop (příp. pro
migraci a rozmnožování) řady druhů, které jsou vázány na rekultivované pískovny.
Dle charakteru výskytu nalezených druhů patrné, že potravním a rozmnožovacím biotopem
jsou rekultivované vodní plochy staré krčmaňské pískovny a I. a II. etapy těžby, případně se
vyskytují v okolních porostech a/nebo v lesním komplexu Království.
Zvláště chráněné druhy ptáků jsou svým výskytem vázány na rekultivované části pískovny,
okraje lesního komplexu Království nebo náletové porosty podél železniční tratě. Území
mohou využívat jako potravní biotop. Za hnízdící chráněné druhy lze považovat koroptev
polní a křepelku polní. Oba druhy do budoucna dokážou dobře využívat i ruderální porosty
a lada v budoucí těžebně. Nutnost udělení výjimky ze zákazů ze zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění pro tyto dva druhy bude konzultována
s příslušnými orgány ochrany přírody.
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Vliv na flóru a faunu lze souhrnně hodnotit jako akceptovatelné. Další faktory jako hluk
a znečištění ovzduší nebudou dosahovat hodnot, jež by mohly vést k poškození rostlin
a živočichů v okolí stavby.

Vliv na ekosystémy
Současný ekosystém je nestabilní - jedná se o půdu využívanou k intenzivní zemědělské
činnosti, do které bude po ukončení těžby a rekultivace navrácena. Okolní ekosystémy
nebudou negativně ovlivněny (týká se zejména vlivu na podzemní vody). Vliv na ekosystémy
lze proto souhrnně hodnotit jako akceptovatelné.
Bude důležité monitorovat vývoj flóry a fauny v biotopech v okolí ložiska a v případě
neočekávaných nepříznivých vlivů navrhnout včas potřebná opatření. Návrhy konzultovat
s orgány ochrany přírody a ochranáři.
Vliv na ÚSES, VKP, památné stromy, ZCHÚ, přírodní parky a lokality NATURA2000
Vliv na ÚSES
Záměrem nebudou ovlivněny prvky územního systému ekologické stability. Územní střet
s lokálním biokoridorem LBK 3, vymezeným podél toku Loučka je omezen ponecháním
podélného ochranného pilíře.
Po ukončení těžby v rámci rekultivace lze přispět k obnovení stávající omezené funkci
koridoru. V úseku od železniční tratě po biocentrum LBC 3 vytvořit biokoridor přechodový
od lužního lesa po dubohabrová společenstva s travnatými mezemi. Charakter a míru
realizace tohoto opatření je vhodné konzultovat s projektantem ÚSES nebo krajinným
ekologem - zapracováno do podmínek Návrhu stanoviska v posudku.
Nedojde k poškození stávajících významných krajinných prvků v rámci ÚSES. Nedojde
k poškození prvků v rámci ÚSESu, neboť nejsou záměrem dotčeny nebo ovlivněny pro
dostatečnou vzdálenost, podobně i ochranné pásmo ÚSES.
Vliv na VKP a památné stromy
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné registrované VKP. Ovlivnění VKP, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, tj.
lesní komplex Království, niva řeky Moravy a tok a niva potoka Loučka není pravděpodobné.
V lokalitě těžby se nevyskytují památné stromy, nebudou tedy ovlivněny.
Vliv na ZCHÚ
Záměr není v prostorovém střetu s žádným ZCHÚ. Nejblíže záměru se nachází přírodní
rezervace Království, a to ve vzdálenosti cca 400 m od jeho vnější hranice. Vliv PR
Království koresponduje s vlivy na EVL Království. Výjimkou je možnost ovlivnění zvýšenou
prašností, které vzhledem k větší vzdálenosti hranice PR od těžebního prostoru, nelze
uvažovat. Vliv na ZCHÚ nebyl zjištěn.
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Vliv na přírodní parky
Vliv na přírodní parky je vyloučen.
Vliv na lokality NATURA2000
Záměr nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany žádné z řešených evropsky významných lokalit, tj. : EVL CZ0710161 Království,
EVL CZ0712193 U Strejčkova lomu, EVL CZ0712192 U Bílých hlín a EVL CZ0714085
Morava - Chropyňský luh.
Možnost ovlivnění vodního režimu byla vyloučena, je konstatováno, že dlouhodobé změny
hydrologických podmínek v EVL Království mohou souviset s jinými příčinami. Těžba ani
následná rekultivace nemají na stav hladiny podzemní vody v lužním lese Království
pozorovatelný vliv.
Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ v předložené podobě
nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany evropsky významných
lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na celistvost EVL
Království a její předměty ochrany - 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris) a 9170 Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum. Záměr nemá
významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura2000.
Hodnocení vlivů na lokality Natura2000 je dále předmětem samostatného oponentního
posudku, je citován pouze jeho závěr :
S výsledkem posouzení „nemá významný negativní vliv“ se lze po prostudování odborných
podkladů ztotožnit. Závěr samotný obsahuje i závěrečný výrok pro hodnocení přeshraničních
vlivů, který vyznívá stejně jako výrok předchozí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek
Záměru je situován mimo občanskou i jiné zástavbu. K negativnímu ovlivnění těchto složek
nedojde. Vzdálenost od zastavěného území obce je dostatečná.
Vlivy na architektonické a historické památky
Historické památky se v místě nenalézají. Vliv na budovy a architektonické památky nebude
žádný. Posuzovaný záměr nemá vliv na kulturní památky.
Vlivy na archeologické památky
Archeologické nálezy nelze vyloučit (zásahy do půdy). Investor nahlásí svůj záměr
příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu státní správy.
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Při zásazích do terénu může dojít k narušení archeologických nálezů a je tedy nezbytné
průběh veškerých zemních prací podrobit archeologickému dohledu a provedení záchranného
archeologického výzkumu (formou dohledu, průzkumu a dokumentace terénní situace)
v souvislosti s výkopovými pracemi.
Vliv na strukturu a funkční využití území
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Dopravní vztahy jsou v současnosti a do budoucnosti vyřešeny. Provoz záměru nebude mít
vliv na změnu dopravního trasování v území.
Záměr IV. etapy těžby nemění intenzity dopravy související s těžbou a rekultivací při
zachování intenzit, typu vozidel, dopravních tras a času související dopravy. Nedojde ke
změně pozaďové (existující) dopravní situace v dotčeném území.
Trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe je vedena k.ú. obce Krčmaň mezi starou majetínskou
pískovnou a obcí Krčmaň prakticky podél silnice č. I/55, těžba ložiska nemá omezující vliv
z hlediska územní ochrany trasy kanálu.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Záměr respektuje omezení, daná přítomností sítí
dopravní a technické infrastruktury (ochranná pásma železnice a linek zvláště vysokého
napětí) včetně požadavků jejich správců. Nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení
technické infrastruktury území.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace
Hygienické limity hluku podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro denní dobu znění nebudou překračovány. Hlukové zatížení lze
očekávat po celou dobu těžby v pracovních dnech. V nočním období není skrývka, těžba,
rekultivace ani související doprava prováděna.
Provoz používaných zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky NV
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Pokud jde o hluk z dopravy na veřejných komunikacích (silnice č. III/0552, I/55), záměr
nevede ke změně intenzit dopravy na těchto komunikacích (jde o pokračování těžby ve stejné
kapacitě a tím i intenzitě dopravy jako v probíhající III. etapě těžby).
Nedojde ke změně pozaďové (existující) hlukové situace, neboť záměr nevede ke zvýšení
intenzit dopravy na komunikacích - silnice č. III/0552, č. I/55 (jedná se o pokračování těžby
ve stejné kapacitě a intenzitě dopravy jako v probíhající III. etapě těžby - doprava bude
prováděna tak, že vozidla přijíždějící pro vytěženou a upravenou surovinu budou přivážet
rekultivační materiál - zvýšení efektivnosti dopravy).
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Hlukové emise, vyvolaná pouze realizací záměru, nepřekročí požadované hygienické limity
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Opatření jsou provedena
přímo u zdrojů, vzdálenost místa těžby od obytné zástavby má pozitivní význam.
Vlivy vibrací
Vlivy vibrací jsou vyloučeny (absence trhacích prací, dostatečná vzdálenost jiných objektů od
místa těžby).
Vlivy záření
Vlivy záření jsou vyloučeny. Vzhledem k charakteru záměru se neuvažuje s ochranou proti
pronikání radonu z podloží.
Biologické charakteristiky
Biologické vlivy se nepředpokládají - plochy budou uvedeny prakticky do původního stavu
(absence vodních ploch). Migrace nebo setrvávání v území bude dočasně přerušeno, po
ukončení se obnoví.
Rekreace
Rekreace nebude negativně ovlivněna, rekreační objekty a plochy se v místě nenalézají. Vliv
na rekreaci v dotčeném území je vyloučen - jedná se o obdělávané zemědělské pozemky,
které po ukončení a rekultivaci se vrátí prakticky do původního stavu k obdobnému využití.
Polní cesty v okolí lze využívat k krátkodobé rekreaci, tj. k procházkám. Po dobu těžby bude
v tomto případě působit na krátkodobou rekreaci rušivě, po ukončení těžby, rekultivaci
a revitalizaci lze okolní území k krátkodobé rekreaci využít.
Jiné
Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí probíhat v souladu se zákonem
č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění (bezpečnostní
listy, pravidla, nakládání, skladování, bezpečnost, aj.) a jeho prováděcími předpisy.
Jiné vlivy na životní prostředí nebyly nalezeny.
Vlivy na krajinu a zásah do krajinného rázu
Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr včetně současně probíhající těžby štěrkopísků může být výrazněji
pohledově vnímatelný jen z blízkých odstupů. Intenzita vnímání ve větších odstupech bude
výrazněji nižší a zejména ve vegetačním období se uplatní krycí efekt krajinné zeleně. Určitá
dynamika v rámci pohledového působení se bude uplatňovat během postupu těžby a následné
rekultivace.
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Z vyhodnocení dotčených oblastí krajinného rázu vyplývá, že realizací záměru může dojít ke
slabému zásahu, a to pouze u některých identifikovaných znaků krajinného rázu. V případě
estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonického měřítka krajiny bylo zjištěno slabé
narušení.
Pro kategorii kulturních a historických charakteristik krajinného rázu nebylo potenciální
narušení typických znaků zjištěno.
Zásah do krajinného rázu
Předmětný záměr v širším krajinném rámci neovlivní stávající celkové vnímání krajinné
scény a nenaruší převažující estetické hodnoty krajiny, naopak je ve výsledku mírně zvýší.
Svojí povahou nesnižuje význam vnímání přírodních dominant zdejší krajiny a nemůže
narušit její charakteristické horizonty.
Z hlediska blízkých krajinných prostorů bude záměr výrazněji pohledově vnímatelný jen
z blízkých a středních odstupů.
Z hlediska širšího krajinného rámce bude intenzita vnímání ve větších odstupech výrazněji
klesat a zejména ve vegetačním období se uplatní krycí efekt krajinné zeleně.
Z hlediska krajinného měřítka a harmonických vztahů v krajině, bude záměr s absencí
vertikální povahy v širším krajinném měřítku splývat s okolním terénem a krajinný ráz
v širším krajinném měřítku nebude narušován.
Souhrnně je možno konstatovat, že celkové ovlivnění stávajícího krajinného rázu je možno
hodnotit jako málo významné.
Z celkového pohledu tedy dojde k navýšení podílu vodních ploch oproti stavu před těžbou
a zvýší se také rozsah rozptýlené zeleně v krajině oproti současnému stavu, a to nejen díky
výsadbám v rámci rekultivace, které tvoří základní kostru krajinné zeleně, ale i dalšímu
sukcesnímu vývoji na plochách, kde to poměry umožní.

Závěr
Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že životní prostředí a veřejné zdraví realizací
záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ bude ovlivněno
na místní úrovni, převážně v prostoru obcí Majetín a Krčmaň. Záměr lze realizovat
a provozovat jedině za podmínek a opatření k minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, uvedených v Dokumentaci a v části IV. Posouzení
navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí posudku. Za těchto podmínek lze záměr akceptovat.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Označení příslušného úřadu : Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Číslo jednací : ……
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle ust. § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném
znění
I. POVINNÉ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa.
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje záměru ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou :
Ø plocha - 32 ha,
Ø roční kapacita - cca 200.000 t/rok.
I.3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ podléhá
posuzování na základě přílohy č. 1, kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení), bod
č. 2.3, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,
týkající se - Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha. - v souladu s ust. § 4
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
I.4. Umístění záměru
Katastrální území
Obec
Obec s POÚ
ORP
Okres
Kraj

: Majetín
: Majetín
: Olomouc
: Olomouc
: Olomouc
: Olomoucký kraj

(kód k.ú.
(ZÚJ
(kód
(kód
(OKRES-LAU
(CZ-NUTS3

:
:
:
:
:
:

689921)
503738)
71072)
7107)
CZ0712)
CZ071)

I.5. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele :
ZEPIKO spol. s r.o.
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Oprávněný zástupce oznamovatele :
Ing. Zdeněk Ohniště - ředitel společnosti
ZEPIKO spol. s r.o.
Slovanské náměstí 9
612 00 Brno
tel.: 541 242 598
e-mail: info@zepiko.cz
I.6. IČ oznamovatele
IČ : 46971360
I.7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
ZEPIKO spol. s r.o.
Slovanské náměstí 9
612 00 Brno
I.8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ust. § 21 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru
„Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“
za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.
Navržené podmínky zahrnout do podmínek uvedených v následujících správních
rozhodnutích posuzovaného záměru.

a) přípravy záměru
1. Vyřešit využití dotčených ploch pro těžbu posuzovaného záměru v novém ÚP obce
Majetín.

2. Těžba bude realizována podle schváleného "Plánu využívání ložiska" a za podmínek,
stanovených v povolení, vydaném příslušným Obvodním báňským úřadem.
3. Plán rekultivace bude vypracován ve variantě navrácení celého vytěženého ložiska do
zemědělského půdního fondu, tzn., že technická rekultivace bude provedena na ploše cca
32,0 ha.
4. Technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy s vozidly a stroji) ve IV. etapě
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těžby bude trvale umístěno mimo záplavové území významného toku Morava při Q100.
5. Provádět pravidelný monitoring podzemních vod ve vybraných objektech a vody
těžebního jezera podle požadavků příslušného vodoprávního úřadu a rozšířit monitorovací
systém na plochy IV. etapy těžby (vybudovat další monitorovací vrt a po vytvoření vodní
plochy monitorovat vodu jezera).
6. Aktualizovat a schválit Havarijní plán vodního hospodářství v areálu Pískovny KrčmaňMajetín pro IV. etapu těžby štěrkopísků.
7. Na přípravě plánu rekultivace a při její realizaci bude být účastna odborně způsobilá
osoba (biolog).
8. Vyhodnocení důsledků těžby ložiska na zemědělský půdní fond zpracovat v souladu
s vyhl. č. 13/1994 Sb. v platném znění a před schválením návrhu opatřit souhlasem orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu (v rámci dočasného vynětí ze ZPF).
9. Provozovatel stacionárního zdroje požádá příslušný orgán ochrany ovzduší, tj. Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání závazných
stanovisek dle ust. § 11 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění
k umístění, stavbě a provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
Součástí předložené žádosti dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
v platném znění bude odborný posudek, rozptylová studie, technická zpráva a vyjádření
(dle § 11 odst. 4 zákona) obecního úřadu (na jejímž katastrálním území bude záměr
lokalizován), o tom, zda souhlasí s realizací záměru.
10. Doložit souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1, písm. c) vodního zákona již
v rámci stanovení tohoto těžebního prostoru a k žádosti o vydání souhlasu přiložit
Stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.).
11. Doložit vyjádření dle § 18 vodního zákona příslušného vodoprávního úřadu obce
s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Olomouce.
12. K činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry a to k těžbě nerostů nebo k terénním
úpravám v záplavových územích je třeba v souladu s 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
doložit souhlas vodoprávního úřadu, tj. Magistrát města Olomouce.
13. Návrh řešení ochranného pilíře k vodního toku Loučka bude vyhotoven v Plánu využívání
ložiska a zpracován a vyhodnocen hydrogeologem. Plán využívání ložiska bude předložen
Povodí Moravy s.p. a správci vodního toku Loučka.
14. Požádat orgán ochrany ZPF o dočasný zábor/vynětí dotčených pozemků, které jsou
v ZPF. Ve smyslu ustanovení § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
v platném znění je dotčeným správním úřadem Ministerstvo životního prostředí.
15. Požádat o udělení výjimky ze zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajina v platném znění pro koroptev polní a křepelku polní, předem prokonzultovat
s příslušnými orgány ochrany přírody.
16. K umístění a povolení těžební činnosti požádat o vydání souhlasu orgán ochrany přírody
a krajiny z důvodu ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění).
17. Investor nahlásí svůj záměr příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu
státní správy.
18. Požádat o stanovisko k těžbě IV. etapy vodohospodářské subjekty - Zemědělská
vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy, pracoviště Olomouc a Středomoravská
vodárenská, a.s., Olomouc.
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b) vlastního provozu záměru
19. Průběžně provádět rekultivační a příp. revitalizační práce již během těžby podle Plánu
sanace a rekultivace schváleného orgány veřejné správy. Veškeré změny s nimi předem
konzultovat.
20. Pravidelně kontrolovat technický stav těžebních strojů a používaných vozidel a provádět
emisní kontroly dle platných předpisů.
21. Řádně se starat o čistotu a pořádek na zpevněných plochách v areálu těžebny.
22. Deponie bude zabezpečena proti nadměrné erozi, ornice deponovaná déle než 1 rok bude
zatravněna.
23. Budou prováděna opatření na omezení prašnosti v těžebně (skrápění komunikací, omezení
rychlosti nákladních automobilů, apod.).
24. Dodržovat další opatření ke snižování emisí prašnosti, jako je realizace ochranných valů
kolem těžebního prostoru. Na všech místech, kde je možný únik emisí prachových částic,
realizovat vhodná opatření k jejich snižování, např. emisí prašnosti vznikajících zejména
při těžbě a manipulaci se skrývkovým materiálem a při jejich ukládání na deponie, emisí
prašnosti z deponií upraveného kameniva, apod.
25. V průběhu přípravných a následných těžebních prací je nutné v maximální míře, která je
prakticky a technologicky dosažitelná, eliminovat znečišťování ovzduší, zejména zamezit
šíření sekundární prašnosti do okolí (např. odstraňovat mechanické nečistoty a další
nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel a těžebních mechanismů...) a taktéž
šíření prašnosti související s přesunem a následnou manipulací materiálu. Deponie
výpěrků budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k uvolňování jemných podílů
povětrnostními vlivy.
26. Mít trvale zabezpečený objekt ke skladování závadných látek (betonová podlaha skladu),
mobilních strojů a zařízení, které závadné látky používají. Podlaha skladu, kde jsou
skladovány nebo se manipuluje se závadnými látkami budou opatřeny nátěrem, odolným
působení těchto látek, podlaha bude stavebně opatřena izolacemi a plocha podlahy bude
ve skladu sespádována do nepropustné záchytné jímky, opatřené atestem nepropustnosti.
Alternativou je možnost použití dvouplášťových nádrží pro skladování (doloženo
prohlášení o shodě).
27. Pravidelně kontrolovat těsnost a nepropustnost bezodtoké odpadní jímky na zachycení
splaškových vod dle platných ČSN odborně způsobilou osobou.
28. Dieselagregát, sloužící pro pohon čerpacího zařízení, musí být vodohospodářsky
zabezpečen z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a půdy (záchytná vana,
dvouplášťová nádoba při skladování pohonných hmot, umístění na zpevněné ploše
z dosahu rizika zapadnutí do vody). Čerpací zařízení s nádrží PHM bude provozováno tak,
aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.
29. Materiály, potřebné pro provoz, tuhé a tekuté odpady, které vykazují vlastnosti závadných
látek budou (riziko k povrchovým podzemním vodám, půdě, horninovému prostředí,
kanalizaci) skladovány a/nebo shromažďovány v těsných a nepropustných kontejnerech
a nádržích, opatřených atestem nepropustnosti.
30. Pro zajištění trvalé ochrany vod před znečištěním je nutné trvale dbát zásad prevence
a dodržovat opatření, zabraňující úniku závadných látek do vnějšího prostředí, jako je
podkládání záchytných van při tankování PHM a odstavování vozidel na vyhrazené ploše,
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neponechávat na volném prostranství prázdné obaly, znečištěné ropnými látkami,
a umisťovat je neprodleně na vyhrazené místo (do skladu olejů).
31. Provádět monitorování hladin podzemní a povrchové vody a jejich kvality podle
navrženého monitorovacího systému s tím, že monitoring bude doplněn o monitoring pro
IV. etapu těžby. Monitoring bude navržen oprávněnou osobou (hydrogeolog).
32. Bude pokračovat stávající monitoring kvalitativních a kvantitativních parametrů
podzemní a povrchové vody, rozsah bude rozšířen o tyto monitorovací objekty :
- nový monitorovací objekt (vystrojený vrt) umístěný při západním okraji těženého
těžebního prostoru III. etapy,
- nový monitorovací objekt (vystrojený vrt) umístěný mezi těžebním prostorem IV. etapy
a železniční tratí,
- rezervoár důlní vody v pískovně IV. etapy.
33. Během provozu budou prováděny kontrolní odběry vzorku podzemní vody z nových
monitorovacích objektů a těžebního jezera na stanovení ropných látek (4x ročně)
a základních fyzikálních a chemických ukazatelů kvality vody (2x ročně). Případný nárůst
koncentrací v povrchové a/nebo podzemní vodě bude konzultován s odbornou firmou
zabývající se ochranou životního prostředí.
34. Investor bude se pokračovat ve stávajícím monitoringu hladiny a kvality podzemního vod
a bude výstupy z monitoringu pravidelně vyhodnocovat ve vztahu k předmětům ochrany
EVL Království. Na hydrologický monitoring bude navázán vhodně navržený biologický
monitoring vegetace sledující druhové složení biotopů, které jsou zde předmětem
ochrany, s cílem sledovat případnou eutrofizaci a ruderalizaci vegetace způsobenou
záměrem.
35. S aktuálně platnou legislativou monitorovat parametr C10-C40 v souladu s Metodickým
pokynem MŽP „Indikátory znečištění z roku 2013“.
36. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů
v platném znění realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních
a povrchových vod.
37. Při těžbě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se závadnými látkami a musí
být učiněna opatření zamezující znečištění podzemních a povrchových vod těmito
látkami.
38. U těžebních a přepravních mechanismů bude i nadále prováděna pravidelná údržba
a kontrola, zaměřená zejména na stav hydraulického, palivového a mazacího systému.
39. Pro údržbu mazacích soustav u mechanismů pro těžbu pod hladinou vody budou
používány jako mazací přípravky biologicky odbouratelné materiály.
40. Pro zemní práce doporučujeme vozidla a stavební techniku (skrývka ornice a skrývkových
zemin), která bude mít zabezpečení proti úniku ropných látek z vozidla. Provádět
pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s ohledem na možný únik ropných látek do
půdy.
41. V případě havárie (únik ropných látek a jiných závadných látek do prostředí) postupovat
dle schváleného Plánu havarijních opatření, neprodleně informovat zainteresované strany,
zahájit sanaci. Mít k dispozici ochranné a sanační prostředky pro případ havárie na
vyhrazených místech, školit pracovníky provozovny.
42. Havarijní plán bude obsahovat pokyny pro odstranění sesuvu se stěny, zasypání nebo
potopení těžebního prostředku.
43. Nakládání s komunálními odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby
bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů přímo v
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provozovně (papír, sklo, plasty, kovy) a budou předávány vytříděné k dalšímu
materiálovému využití.
44. S odpady nakládat v souladu s platnými právními předpisy o odpadech. Při nakládání
s nebezpečnými odpady (shromažďování, netřídění, aj.) postupovat v souladu s platnými
právními předpisy. Provozovatel povede evidenci odpadů. Smluvně bude zajištěno
předání vyseparovaných nebezpečných odpadů (sorbenty, oleje, zbytky barev, obaly,
apod.)
k využití anebo odstranění.
45. Dočasné shromažďování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi omezit na nezbytnou dobu
a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech, splňující technické
požadavky dle vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
Na určených místech budou vyvěšeny identifikační listy nebezpečných odpadů.
46. Provádění rekultivace IV. etapy těžby bude posuzováno v souladu s aktuálně platnou
legislativou o odpadech.
47. Investor se bude po dohodě s vlastníkem lesa podílet na údržbě a v případě potřeby
dosadbě lesního pláště na jižním a jihovýchodním okraji lesního celku Království a také
na dosadbách dřevin v biokoridoru podél potoka Loučka. Cílem je, aby lesní plášť zůstal
po celou dobu těžby kompaktní a plnil ochrannou funkci vzhledem k vegetaci v EVL
Království.
48. Oznamovatel se bude (dle dohody s příslušným odborem ochrany přírody) finančně
podílet na dosadbě ochranného lesního pláště na jižním a jihovýchodním okraji
(pozemek par.č. 1970, 1971) lesního komplexu Království.
49. Investor zajistí každoročně ve vegetačním období kontrolu těžebny a okolních skrývek
ornice z hlediska výskytu invazních druhů rostlin. V případě jejich výskytu budou
vhodným způsobem zlikvidovány.
50. Do plánu rekultivace pro IV. etapu bude začleněna dosadba podél potoka Loučka (úsek
mezi železničním koridorem a starou majetínskou pískovnou), rozsah a charakter
výsadeb bude konzultován s projektantem ÚSES nebo krajinným ekologem.
51. Nezpevněné plochy neprodleně průběžně ozeleňovat.
52. Zajistit aby, stávající meliorace v bezprostředním okolním území zůstaly funkční
a nedocházelo k zamokřování a znehodnocování zemědělské půdy (pokud bude
požadováno ze strany SPÚ a/nebo vlastníků okolních pozemků).
53. Těžební činnost ani související doprava nebude prováděna v nočním období (od 22:00 do
6:00 hodin).
54. Po dobu těžby používat stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty
pro snížení hladin hluku.
55. V pracovním prostředí dodržet hygienické limity (prašnost, osvětlení, mikroklima, hluk).
56. Při zjištění požáru postupovat podle Požárního plánu, se kterým musí být velmi podrobně
seznámeni zaměstnanci a který musí být umístěn na přístupných a viditelných místech.
Požár vždy nahlásit oprávněným orgánům.
57. Pravidelně školit personál v provozních řádech a Havarijním plánu, v bezpečnosti práce
a ochrany zdraví. Používat ochranné pomůcky, umístit výstražné značky a hasicí přístroje.
58. Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí probíhat v souladu se
zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění
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(bezpečnostní listy, pravidla, nakládání, skladování, bezpečnost, aj.) a jeho prováděcími
předpisy.
59. V rámci těžby budou respektována okolní stanovená ochranná pásma železnice,
komunikací, vodotečí.
60. Během těžby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého
báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.

c) ukončení provozu záměru
61. Sledování kvality podzemní vody bude probíhat alespoň po dobu tří let po ukončení
těžby.

II. ODŮVODNĚNÍ
II.1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění
stanovení uvedených podmínek
K vydání Souhlasného závazného stanoviska k záměru „Rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ se vycházelo ze zpracovaného Posudku, Dokumentace,
doplněné Dokumentace, písemností předaných oznamovatelem, poznatků a zkušeností
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, z konzultací s investorem, spojených
s vysvětlením, z vyjádření orgánů veřejné správy a prohlídkou na místě samém.
Pozitivem záměru je pokračování těžby v nevýhradním ložisku štěrkopísku Krčmaň - Majetín,
které bude účelně využito v souladu s platnými báňskými předpisy.
Bylo doloženo, že hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“
v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany
evropsky významných lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na
celistvost EVL Království a její předměty ochrany. Závěr naturového posouzení byl potvrzen
Oponentním naturovým posudkem. Přeshraniční vlivy záměru se nevyskytují.
Proces posuzování vlivů záměru „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ na životní
prostředí a veřejné zdraví proběhl řádně a plně v souladu s ust. zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Posouzením záměru nebyly zjištěny Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa “ na životní prostředí a na veřejné zdraví závažné negativní vlivy, které by měly za
následek změnu posuzovaného záměru nebo jeho odmítnutí z titulu takových
předpokládaných negativních vlivů na životní prostředí, které nelze účinně omezit, eliminovat
nebo kompenzovat. Jsou navrženy podmínky a opatření pro jednotlivé složky životního
prostředí a činnosti k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí, obsažených v Dokumentaci, ve vyjádření dotčených stran a názoru
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zpracovatele posudku z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením
podmínek pro realizaci záměru.

II.2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Všechny podstatné vlivy záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa “ na životní prostředí a na veřejné zdraví byly velmi podrobně zhodnoceny. Celkové
posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí podle jednotlivých
složek a veřejné zdraví :
Vliv na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví
Ochrana pracovníků je řešena v bezpečnostních listech a vydaných pravidlech jednotlivých
chemických látek a chemických směsí (oleje, PHM), v provozním řádu a havarijním plánu.
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce po dobu těžby je záměr navržen a bude proveden
takovým způsobem, aby se minimalizovalo ohrožení života a zdraví zaměstnanců (zejména
při mimořádných událostech – pravděpodobnost je nízká). Pro uvažovanou technologii těžby
je zpracován provozní řád a havarijní plán (dle potřeby bude aktualizován), zaměstnanci jsou
vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. Rizika ohrožení zdraví
pracovníků jsou dostatečně řešena v provozním řádu a pracovníci jsou povinni tento řád
dodržovat stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce.
Jako potenciální zdravotně významné vlivy byly uvažovány - znečištění ovzduší a hluk. Byl
zhodnocen vliv v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a znečišťujícími škodlivinami
v ovzduší mobilních zdrojů (doprava) a stacionárních zdrojů. Z hlediska zdravotních rizik
imisí z dopravy je v důsledku provozu zcela zanedbatelné, ke zvýšení dopravní zátěže a emisí
z dopravních prostředků nedojde (zůstává stávající). Ovlivnění kvality ovzduší bude po
realizaci záměru shodné se současnou situací. Úprava probíhá za mokra, emise TZL tedy není
uvažována. Produkce prašnosti (TZL), včetně prašnosti sekundární, je při manipulacích se
skrývkovým materiálem je relativně malá a pro nejbližší obytné území vzhledem k jeho
odlehlosti bezvýznamná (doloženo ve zpracované rozptylové studii).
Z výsledků Hlukové studie vyplývá, že posuzovaný záměr bude podlimitním zdrojem
rušivého hluku ve vztahu k nejbližšímu obytnému území. V nejbližším obydleném území
nedojde ke změně stávající hlukové situace. Zdroje i navazující doprava budou prakticky
stejné jako v současném období těžby v aktuálním těžebním území (III. etapa).
Realizace záměru se po zdravotní stránce nedotkne okolního obyvatelstva. Z hlediska ochrany
veřejného zdraví tedy realizace záměru vyhovuje. Záměr se přeslimitními resp. negativními
zdravotně významnými vlivy nebude dotýkat žádných obyvatel. Negativní vlivy na zdraví
obyvatel z důvodů dostatečné vzdálenosti od místa těžby a provozovny se z hlediska
zdravotního neprojeví. Při realizaci a provozu hodnoceného záměru stavby bude oznamovatel
plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví.
Významné sociální resp. ekonomické důsledky nevznikají. V důsledku realizace a provozu
navrženého záměru se nepředpokládají negativní sociální a ekonomické vlivy.
Vliv na ovzduší, na klima
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Předpokládaná těžba a částečně i skrývka bude prováděna pod hladinou vody, tím se sníží
riziko prašnosti na minimum. K dalšímu zamezení prašnosti dojde pravidelným skrápěním
skrývkových ploch (a ochranného valu) a vytvoření trvalého travního drnu. Všeobecně se dá
předpokládat, že těžba v této lokalitě nebude mít významný zhoršující vliv na znečištění
ovzduší. Opatření na plošných zdrojích znečištění (deponie ornice, skrývkové práce,
mezideponie skrývkových zemin) jsou navrženy.
Záměr IV. etapy těžby představuje z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší prakticky pokračování
probíhající III. etapy při zachování charakteru těžené suroviny, způsobu těžby, technologie
zpracování, roční kapacity, intenzit dopravy i dopravních tras. Proto nebude docházet ke
změně pozaďové (existující) imisní zátěže v dotčeném území, protože provoz IV. etapy bude
následovat po ukončení těžby ve III. etapě. Kvalita ovzduší nebude proto negativně ovlivněna
nad rámec stávající zátěže území. Negativní vlivy po dobu těžby a rekultivace dotčeného
území nebudou převyšovat povolené limity a ovzduší neohrožují nad limity stanovené
předpisy na ochranu ovzduší.
Vlivy na klima jsou vyloučeny, v rámci realizace záměru se provede zaplnění vytěženého
prostoru nevyužitelnou zeminou. V rámci rekultivace se tedy nepočítá s podstatnější změnou
konfigurace terénu ani s budováním vodních ploch. Lze uvažovat, že po ukončení těžby
a následné rekultivaci bude dotčená plocha uvedena do původního stavu.
Vliv na povrchové a podzemní vody
Voda z těžebního jezera nebude při těžbě uměle snižována. Realizací záměru nedojde ke
změně odtokových poměrů v území, nebudou vyvolány přeložky žádných vodních toků ani
nebudou prováděny jiné významné zásahy do útvarů povrchových vod. V důsledku realizace
záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody z jednoho
povodí do jiného povodí. Kvalita povrchových toků nebude záměrem ovlivněna. Do
povrchových toků nebudou vypouštěny žádné odpadní vody (splaškové vody jsou jímány
v bezodtoké jímce a vyváženy na ČOV). Kvalita technologické vody, tj. důlní voda využívaná
při úpravě suroviny, se nemění.
Těžební jezero působí jako rezervoár vody s příznivým vlivem na hydrogeologické poměry
povodí. Důlní voda je využívána jako technologická pro provoz třídící linky a je používána
v rovnováze, tzn. nedochází ke snižování hladiny podzemní vody. Stávající těžební činnost
neovlivňuje stávající hydrogeologické charakteristiky území, tj. vodní režim a/nebo směr
proudění podzemní vody (prokázáno dlouhodobým monitorováním). Stávající těžba směr
proudění podzemní vody neovlivňuje. S ohledem na polohu záměru k zastavěného území
obcí, tj. proti směru proudění podzemní vody, je pravděpodobnost ovlivnění téměř nulová.
Negativní ovlivnění okolních vodních zdrojů v zastavěném území obcí se nepředpokládá.
Pravděpodobnost ovlivnění CHOPAV Kvartér řeky Moravy pokračováním IV. etapy těžby se
nepředpokládá realizací záměru. Záměrem nejsou dotčena OPVZ, neboť se v lokalitě záměru
a v dotčeném území nenalézají. Navážky zemin budou pravděpodobně materiálově
nehomogenní, tato lokální změna však nebude mít vliv na hydrologické nebo
hydrogeologické charakteristiky dotčeného území. Při zachování dosavadního způsobu
provádění rekultivace lze oprávněně předpokládat, že podzemní a povrchové vody nebudou
ovlivněny.
Z látek, ohrožujících jakost vod, jsou PHM (dováženy autocisternou a doplňovány do
mechanizmů na vyhrazené ploše mimo těžební prostor) a oleje. Nebezpečné látky (PHM,
oleje) budou dováženy a skladovány v obalech, kde je nebezpečí jejich možného
mechanického poškození eliminováno na nejnižší možnou míru. Totéž se týká nakládání se
závadnými látkami, jako jsou nebezpečné odpady, které provozovatel produkuje při vlastním
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provozu. Skladování závadných látek je vodohospodářsky zabezpečeno (záchytná jímka plocha skladu, nepropustné plochy, dvouplášťové nádoby, apod.). Čerpací zařízení s nádrží
PHM bude provozováno tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.
Závadné látky se vyskytovat mimo určená místa nebudou (vyjma možné mimořádné havárie
z vozidla na areálové komunikaci nebo manipulačních plochách, příp. při požáru s následným
hašením). Vozidla přepravující závadné látky budou splňovat předpisy ADR. Pro případ
havárie technologie, těžebních strojů, nákladních vozidel, a z jiných důvodů budou k
dispozici protihavarijní a sanační prostředky.
Měření na monitorovacím vrtu PJ51 a pískovnách prokázala, že hladina podzemní vody po
směru jejího proudění není těžbou ovlivňována, těžba v pískovně Krčmaň I. a II. etapa
neovlivnila hladinu vody ve Staré Majetínské pískovně, nacházející se po směru proudění
podzemní vody. Bude zajištěno pokračování monitoringu na stávajících objektech,
doplněných o další pozorovací vrt na západním okraji plochy III. etapy. Po vytvoření
těžebního jezera bude zahájeno monitorování jeho hladiny. Kromě obsahu NEL budou
sledovány i uhlovodíky C10-C40.
Vliv na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr bude zčásti realizován na pozemcích zařazených do ZPF. Zábor půdy se vztahuje na
celou dobu životnosti ložiska ve IV. etapě těžby, která je rozvržena na 12 let a je doporučen
návrat dotčených pozemků zpět do ZPF. Půda bude skrývána postupně, v rozsahu cca 2,5 - 3
ha/rok. Během těžby a pro rekultivaci vytěženého prostoru budou využity produkční vrstvy
(humusový horizont). Ostatní skrývka neproduktivních vrstev (technologická skrývka) bude
deponovaná samostatně a při technické rekultivaci použita pro násypy, záhozy apod. Záměr
nebude mít při dodržení standardních provozních opatření zdrojem znečištění půdy. PUPFL
nebudou záměrem dotčeny. Záměr neleží v ochranném pásmu lesa.
Využití nerostného zdroje je významným zásahem do horninového prostředí. Jedná se o těžbu
neobnovitelného přírodního zdroje. Využitelnost suroviny ložiska je dobrá a technologický
postup hospodárný. Rekultivační práce budou probíhat téměř současně s postupující těžbou,
tak jako i v minulých etapách. Při provozování činnosti prováděné hornickým způsobem
v souladu s vydanými rozhodnutími a při dodržování báňských bezpečnostních předpisů
nehrozí narušení stability horninového masivu. Jiné přírodní zdroje ani zdroje nerostných
surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou poškozeny evidované geologické ani
paleontologické památky. Paleontologické a geologické nálezy se místě nepředpokládají.
Zemina pro rekultivaci musí plnit technické požadavky vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění, na
vytěženou zeminu a kameny využívanou k rekultivaci vytěžených důlních děl. Záměr není
v seismicky aktivním území.
Vliv na flóru, faunu a na ekosystémy
Kácení dřevin nebude prováděno. Ochranné pilíře podél potoka Loučka a železnice, kde se
nacházejí dřeviny budou zachovány. Záměrem nebude bezprostředně dotčen jilm vaz (Ulmus
laevis) a jako jediný druh z provedeného průzkumu, je zařazen do červeného seznamu.
Zoologickým průzkumem bylo potvrzeno, že budoucí těžební prostor není významným
biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláště chráněné druhy ptáků mohou území
mohou využívat jako potravní biotop. Za hnízdící chráněné druhy lze považovat koroptev
polní a křepelku polní. Oba druhy do budoucna dokážou dobře využívat i ruderální porosty
a lada v budoucí těžebně.
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Vliv na flóru a faunu lze souhrnně hodnotit jako akceptovatelné. Další faktory jako hluk
a znečištění ovzduší nebudou dosahovat hodnot, jež by mohly vést k poškození rostlin
a živočichů v okolí stavby.
Současný ekosystém je nestabilní - jedná se o půdu využívanou k intenzivní zemědělské
činnosti, do které bude po ukončení těžby a rekultivace navrácena. Okolní ekosystémy
nebudou negativně ovlivněny (týká se zejména vlivu na podzemní vody). Vliv na ekosystémy
lze proto souhrnně hodnotit jako akceptovatelné.
Územní střet s lokálním biokoridorem LBK 3, vymezeným podél toku Loučka je omezen
ponecháním podélného ochranného pilíře. Po ukončení těžby v rámci rekultivace lze přispět
k obnovení stávající omezené funkci koridoru. Nedojde k poškození prvků v rámci ÚSESu,
neboť nejsou záměrem dotčeny nebo ovlivněny pro dostatečnou vzdálenost. Realizací záměru
nebudou dotčeny žádné registrované VKP. Ovlivnění dalších VKP, tj. lesní komplex
Království, niva řeky Moravy a tok a niva potoka Loučka není pravděpodobné. V lokalitě
těžby se nevyskytují památné stromy, nebudou tedy ovlivněny. Záměr není v prostorovém
střetu s žádným ZCHÚ. Vliv na ZCHÚ nebyl zjištěn. Vliv na přírodní parky je vyloučen.
Záměr nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany žádné z řešených evropsky významných lokalit, tj. : EVL CZ0710161 Království,
EVL CZ0712193 U Strejčkova lomu, EVL CZ0712192 U Bílých hlín a EVL CZ0714085
Morava - Chropyňský luh. Možnost ovlivnění vodního režimu byla vyloučena. Těžba ani
následná rekultivace nemají na stav hladiny podzemní vody v lužním lese Království
pozorovatelný vliv. Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“
v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany
evropsky významných lokalit ani na ptačích oblastí. Záměr může mít mírný negativní vliv na
celistvost EVL Království a její předměty ochrany - 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské
a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) a 9170 Dubohabřiny asociace Galio Carpinetum. Záměr nemá významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy
Natura2000.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměru je situován mimo občanskou i jiné zástavbu, k negativnímu ovlivnění těchto složek
nedojde. Vzdálenost od zastavěného území obce je dostatečná. Historické památky se v místě
nenalézají. Vliv na budovy a architektonické památky nebude žádný. Posuzovaný záměr
nemá vliv na kulturní památky.
Archeologické nálezy nelze vyloučit (zásahy do půdy). Investor nahlásí svůj záměr
příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu státní správy.
Vliv na strukturu a funkční využití území
Dopravní vztahy jsou v současnosti a do budoucnosti vyřešeny. Provoz záměru nebude mít
vliv na změnu dopravního trasování v území. Záměr IV. etapy těžby nemění intenzity dopravy
související s těžbou a rekultivací při zachování intenzit, typu vozidel, dopravních tras a času
související dopravy. Trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe nemá omezující vliv z hlediska územní
ochrany trasy kanálu.
Vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Záměr respektuje omezení, daná přítomností sítí
dopravní a technické infrastruktury (ochranná pásma železnice a linek zvláště vysokého
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napětí) včetně požadavků jejich správců. Nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení
technické infrastruktury území.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hygienické limity hluku podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro denní dobu znění nebudou překračovány. Hlukové zatížení lze
očekávat po celou dobu těžby v pracovních dnech. V nočním období není skrývka, těžba,
rekultivace ani související doprava prováděna. Provoz používaných zdrojů hluku
(stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nedojde ke změně pozaďové (existující) hlukové situace, neboť záměr nevede ke zvýšení
intenzit dopravy na komunikacích (jedná se o pokračování těžby ve stejné kapacitě a intenzitě
dopravy jako v probíhající III. etapě těžby - doprava bude prováděna tak, že vozidla
přijíždějící pro vytěženou a upravenou surovinu budou přivážet rekultivační materiál zvýšení efektivnosti dopravy).
Hlukové emise, vyvolaná pouze realizací záměru, nepřekročí požadované hygienické limity
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Opatření jsou provedena
přímo u zdrojů, vzdálenost místa těžby od obytné zástavby má pozitivní význam.
Vlivy vibrací jsou vyloučeny. Vlivy záření jsou vyloučeny. Biologické vlivy se
nepředpokládají - plochy budou uvedeny prakticky do původního stavu (absence vodních
ploch). Migrace nebo setrvávání v území bude dočasně přerušeno, po ukončení se obnoví.
Rekreace nebude negativně ovlivněna, rekreační objekty a plochy se v místě nenalézají. Vliv
na rekreaci v dotčeném území je vyloučen - jedná se o obdělávané zemědělské pozemky,
které po ukončení a rekultivaci se vrátí prakticky do původního stavu k obdobnému využití.
Vlivy na krajinu a zásah do krajinného rázu
Posuzovaný záměr včetně současně probíhající těžby štěrkopísků může být výrazněji
pohledově vnímatelný jen z blízkých odstupů. Intenzita vnímání ve větších odstupech bude
výrazněji nižší a zejména ve vegetačním období se uplatní krycí efekt krajinné zeleně. Určitá
dynamika v rámci pohledového působení se bude uplatňovat během postupu těžby a následné
rekultivace. Z vyhodnocení dotčených oblastí krajinného rázu vyplývá, že realizací záměru
může dojít ke slabému zásahu, a to pouze u některých identifikovaných znaků krajinného
rázu. V případě estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonického měřítka krajiny bylo
zjištěno slabé narušení. Pro kategorii kulturních a historických charakteristik krajinného rázu
nebylo potenciální narušení typických znaků zjištěno.
Předmětný záměr v širším krajinném rámci neovlivní stávající celkové vnímání krajinné
scény a nenaruší převažující estetické hodnoty krajiny, naopak je ve výsledku mírně zvýší.
Svojí povahou nesnižuje význam vnímání přírodních dominant zdejší krajiny a nemůže
narušit její charakteristické horizonty. Z hlediska blízkých krajinných prostorů bude záměr
výrazněji pohledově vnímatelný jen z blízkých a středních odstupů. Z hlediska širšího
krajinného rámce bude intenzita vnímání ve větších odstupech výrazněji klesat a zejména ve
vegetačním období se uplatní krycí efekt krajinné zeleně. Z hlediska krajinného měřítka a
harmonických
vztahů
v krajině, bude záměr s absencí vertikální povahy v širším krajinném měřítku splývat
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s okolním terénem a krajinný ráz v širším krajinném měřítku nebude narušován. Souhrnně je
možno konstatovat, že celkové ovlivnění stávajícího krajinného rázu je možno hodnotit jako
málo významné.
Celkové hodnocení vlivů na životní prostředí
Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí lze konstatovat, že životní prostředí realizací záměru „Rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ bude ovlivněno na lokální úrovni, tj. v prostoru areálu
těžby za normálních provozních stavů.
II.3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Byl posuzován celý záměr těžby, zejména ve vztahu k ochraně obyvatelstva a vlivů provozu
záměru z hlediska jednotlivých složek životního prostředí.
Samotná technologie těžby, úpravy a expedice suroviny a následné ukládání zemin
k rekultivaci těžebny je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí v rámci těžby
neobnovitelných zdrojů. Dojde k vytěžení ložiska neobnovitelného zdroje surovin v souladu
s platnými báňskými předpisy.
Na základě posuzování záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“, na životní prostředí lze předložený záměr provozovat za dodržení specifikovaných
podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.
Technické řešení záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ je velmi podrobně popsáno a odpovídá dosaženému stupni vědeckého
a technického poznání. Výčet potřebných technických opatření, je dostačující a byl dále
upřesněn na základě požadavků orgánů veřejné správy a je na solidní úrovni.
II.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ není řešen ve
více variantách umístění/technického řešení těžby a/nebo úpravy. Jedná se o pokračování
stávající těžby další IV. etapou těžby.
Uvažovaná varianta, tj. navržený záměr „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“ objektivně popisuje základní stavy řešení z hlediska místního i funkčního,
pro proces EIA je dostačující a závěry jednovariantního řešení jsou akceptovatelné.
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení a zjišťovací řízení
Oznámení nebylo vypracováno, zjišťovací řízení neproběhlo.
Dokumentace
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Ing. Petr Mynář – autorizovaná osoba
INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
639 00 Brno
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR čj. 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997
prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č.j. 43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011
datum zpracování : 10/2015
Bylo provedeno rozeslání dokumentace a zveřejnění informací podle § 16 zákona záměru
„Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, MŽP, Odbor výkonu
státní správy VIII, Olomouc z dne 27.10.2015 pod čj. 75583/ENV/15.
Dokumentace byla zveřejněna :
1. „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na
úřední desce obce Majetín dne 2.11.2015.
2. Zveřejnění informace o dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, Olomoucký kraj - úřední deska, Olomouc ze dne
4.11.2015.
3. „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na
úřední desce obce Krčmaň dne 9.11.2015.
V době zákonné lhůty procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se k dokumentaci
vyjádřily :
1. Vyjádření k dokumentaci, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, Ostrava - Moravská Ostrava ze dne 4.11.2015 pod zn. SBS
34207/2015/OBÚ-05/2.
2. Vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru „Rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí - posouzení vlivu na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ze dne 16.11.2015 pod čj. KHSOC/26064/2015/OC/HOK.
3. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod ze dne
16.11.2015 pod čj. 1726/570/15 (3399/740/15).
4. Vyjádření Magistrátu města Olomouce k záměru EIA - rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa, Magistrát města Olomouce, odbor životního
prostředí, Olomouc ze dne 18.11.2015 pod čj. SMOL/245832/2015/OZP/OH/Dre.
5. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru geologie, ze dne
19.11.2015 pod čj. 1726/570/15 (1768/660/15).
6. Vyjádření k dokumentaci o vlivech záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, Olomouc ze dne 25.11.2015 pod zn. KUOK 104233/2015.
7. Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“, podle zákona č. 100/2001 Sb., ČIŽP OI Olomouc, Olomouc ze dne
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30.11.2015 pod zn. ČIŽP/48/IPP/1515225.001/15/OZP.
8. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší ze dne
1.12.2015 pod čj. 1726/570/15 (4647/780/15).
9. Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství
k dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“, podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní
prostředí ve smyslu výše citovaného zákona je Ministerstvo životního prostředí, Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc ze dne
1.12.2015 pod čj. KUOK 98209/2015.
Dokumentace - doplněk
Na základě požadavku zpracovatele posudku byla Dokumentace předána k doplnění :
1. Posuzování vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ na životní prostředí - doplnění Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc ze dne
16.2.2016 pod čj. 11799/ENV/16.
Ing. Petr Mynář – autorizovaná osoba
INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
639 00 Brno
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR čj. 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997
prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č.j. 43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011
datum zpracování : 03/2016
Doplněná Dokumentace byla předložena na příslušný úřad a předána zpracovateli posudku :
2. Doplnění dokumentace vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII,
Olomouc ze dne 15.3.2016 pod čj. 18795/ENV/16.
Posudek
RNDr. Stanislav Novák – autorizovaná osoba
Prakšická 990
688 01 Uherský Brod
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92
prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č.j. 1779/ENV/16 ze dne 29.2. 2016
datum zpracování : 05/2016
Posudek byl MŽP ČR odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc předložen dne 20.5.2016.
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Zpracovatel posudku k textu Dokumentace a doplněné Dokumentace a hodnocení procesu do
fáze vypracování posudku konstatuje :
∗ předložená Dokumentace a doplněná Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
byla formálně zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění, k věcné stránce bylo však několik výhrad a připomínek,
jak je uvedeno v textu posudku,
∗ předložený záměr stavby je z hlediska ochrany životního prostředí zpracován v souladu
s platnými právními předpisy a ČSN,
∗ byla doručena došlá vyjádření podle § 8 a 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění,
∗ vyjádření orgánů veřejné správy (dotčené územní samosprávné celky) souhlasí
s navrhovanou realizací za splnění výše citovaných podmínek,
∗ vyjádření orgánů veřejné správy (dotčené správní úřady) souhlasí s navrhovanou realizací
za splnění výše citovaných podmínek; nesouhlas k záměru ze strany orgánů veřejné správy
nebyl vydán,
∗ stavební úřad konstatuje, že pozemky určené pro předmětný záměr se nachází dle platného
ÚP v ploše PO/II - orná půda a jejich využití není určeno k těžbě; s využitím dotčených
ploch pro těžbu se počítá v novém ÚP obce Majetín,
∗ veřejnost se k předmětné stavbě nevyjádřila,
∗ dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila ani z důvodu připravovaného záměru nebyla
založena.
Veřejné projednání
Od veřejného projednání Dokumentace a posudku Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy VIII, Olomouc, jako příslušný úřad upustil, protože ve lhůtě na vyjádření
k Dokumentaci neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k Dokumentaci
(v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění).
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Vyjádření státní správy (dotčené správní úřady).
Ø Vyjádření k dokumentaci, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, Ostrava - Moravská Ostrava ze dne 4.11.2015.
Ø Vyjádření k dokumentaci, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ze dne 16.11.2015.
Ø Vnitřní sdělení, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod, vnitřní
sdělení ze dne 16.11.2015.
Ø Vyjádření Magistrátu města Olomouce, Magistrát města Olomouce, odbor životního
prostředí, Olomouc ze dne 18.11.2015.
Ø Vnitřní sdělení, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru geologie, vnitřní sdělení
ze dne 19.11.2015.
Ø Vyjádření k dokumentaci, ČIŽP OI Olomouc, Olomouc ze dne 30.11.2015.
Ø Vnitřní sdělení, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší, vnitřní

88

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
sdělení ze dne 1.12.2015.
Ø Vyjádření k dokumentaci, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, Olomouc ze dne 1.12.2015.
Vyjádření dotčených obcí (dotčené územní samosprávné celky).
Ø Dotčená obec Majetín se k záměru nevyjádřila.
Ø Obec Krčmaň se k záměru nevyjádřila.
Vyjádření orgánů krajské samosprávy (dotčené územní samosprávné celky)
Ø Vyjádření k dokumentaci, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Olomouc ze dne
25.11.2015.
Vyjádření veřejnosti.
∗ Veřejnost ve smyslu ustanovení § 8 a 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění se k záměru nevyjádřila, žádná písemná stanoviska
veřejnosti nebyla zpracovateli posudku doručena.
Vyjádření dotčené veřejnosti.
∗ Dotčená veřejnost ve smyslu ustanovení § 8 a 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění se k záměru nevyjádřila ani z důvodu připravovaného
záměru nebyla založena.
II.7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Příslušný úřad MŽP, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, obdržel v platném termínu
osm vyjádření a stanovisek státní správy (dotčené správní úřady) a jedno stanovisko
samosprávy (dotčené územní samosprávné celky). Žádné vyjádření nebo stanovisko
k Dokumentaci nebylo nesouhlasné a vypořádaní vyjádření k Dokumentaci je provedeno
v části V. posudku k posuzovanému záměru, kde jsou jednotlivé připomínky podrobně
komentovány. Požadavky, obsažené v předložených vyjádřeních byly zapracovány do Návrhu
stanoviska MŽP ČR.
II.8. Vypořádání vyjádření k posudku
Veřejné projednání
Místo veřejného projednání : nebylo určeno.
Datum veřejného projednání : nebylo stanoveno.
Závěry veřejného projednání : nebyly zapracovány.
Od veřejného projednání Dokumentace a posudku Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy VIII, Olomouc, jako příslušný úřad upustil, protože ve lhůtě na vyjádření
k Dokumentaci neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k Dokumentaci
(v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění).
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Vypořádání posudku
Vypořádání písemných vyjádření k posudku bude provedeno po uplynutí lhůty pro vyjádření
k posudku (v souladu s ust. § 9 odst. 8 a 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění).

Datum vydání závazného stanoviska :
Otisk razítka MŽP ČR :
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce MŽP ČR :
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V Uherském Brodě dne 20.5.2016.

Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák
Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
tel./fax : 572 637405, m. 603 545773
AUTORIZACE - osvědčení odborné způsobilosti - čj. : 15120/3906/OEP/92.

Odborná spolupráce dalších osob :
Jméno, příjmení, IČ
Adresa bydliště
Adresa firmy
Telefon
Posudek na posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45
h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - Posudek záměru „Rozšíření
těžebního prostoru zemníku Krčmaň – Majetín, IV. etapa“ - zpracovatel :
Mgr. Stanislav Mudra Líšná 21
750 02 Beňov 8
581 701195
IČ : 66341531
338 08 Zbiroh
Odborná spolupráce dalších osob nebyla žádná po dobu zpracování posudku.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 4. zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění prohlašuji, že další osoby se na zpracování posudku nepodíleli ani
se neúčastnili ani neproběhly žádné konzultace, vyjma požadovaných vysvětlení ze strany
oznamovatele a zpracovatele Dokumentace záměru a jeho dodavatelů.
Zpracovatel posudku čestně prohlašuje, že se nepodílel na zpracování Dokumentace, která je
předmětem předkládaného posudku.
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Přehled příloh
1. Situace – širší vztahy, lokalita záměru.
2. Situace záměru, ekologické vztahy (převzato z Dokumentace EIA).
3. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - zpracování posudku
EIA k záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc ze
dne 20.11.2015 pod čj. 80576/ENV/15.
4. „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na
úřední desce obce Majetín dne 2.11.2015.
5. Zveřejnění informace o dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, Olomoucký kraj - úřední deska, Olomouc ze dne 4.11.2015.
6. „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ - zveřejnění na
úřední desce obce Krčmaň dne 9.11.2015.
7. Předání vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
VIII, Olomouc ze dne 9.12.2015 pod čj. 85969/ENV/15.
8. Vyjádření k dokumentaci, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, Ostrava - Moravská Ostrava ze dne 4.11.2015 pod zn. SBS
34207/2015/OBÚ-05/2.
9. Vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru „Rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí - posouzení vlivu na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ze dne 16.11.2015 pod čj. KHSOC/26064/2015/OC/HOK.
10. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod ze dne
16.11.2015 pod čj. 1726/570/15 (3399/740/15).
11. Vyjádření Magistrátu města Olomouce k záměru EIA - rozšíření těžebního prostoru
zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa, Magistrát města Olomouce, odbor životního
prostředí, Olomouc ze dne 18.11.2015 pod čj. SMOL/245832/2015/OZP/OH/Dre.
12. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru geologie, ze dne
19.11.2015 pod čj. 1726/570/15 (1768/660/15).
13. Vyjádření k dokumentaci o vlivech záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku
Krčmaň - Majetín, IV. etapa“ na životní prostředí, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, Olomouc ze dne 25.11.2015 pod zn. KUOK 104233/2015.
14. Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -
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Majetín, IV. etapa“, podle zákona č. 100/2001 Sb., ČIŽP OI Olomouc, Olomouc ze dne
30.11.2015 pod zn. ČIŽP/48/IPP/1515225.001/15/OZP.
15. Vnitřní sdělení - Zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru
“Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň -Majetín, IV. etapa“ - VS k čj.
75583/ENV/15, Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší ze dne
1.12.2015 pod čj. 1726/570/15 (4647/780/15).
16. Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství
k dokumentaci záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“, podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní
prostředí ve smyslu výše citovaného zákona je Ministerstvo životního prostředí, Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc ze dne
1.12.2015 pod čj. KUOK 98209/2015.
17. Posuzování vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín,
IV. etapa“ na životní prostředí - doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc ze dne
16.2.2016 pod čj. 11799/ENV/16.
18. Doplnění dokumentace vlivů záměru „Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň Majetín, IV. etapa“, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII,
Olomouc ze dne 15.3.2016 pod čj. 18795/ENV/16.
19. Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku (uvedeno pouze v písemné
podobě).

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
Posudek na posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45
h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - Posudek záměru „Rozšíření
těžebního prostoru zemníku Krčmaň – Majetín, IV. etapa“, Mgr. Stanislav Mudra
(autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.:
630/66/05, prodloužení autorizace č.j. 9776/ENV/15-449/630/15), SEEB engineering s.r.o.,
Beňov, 03/2016.
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Příloha č. 1
Situace – širší vztahy, lokalita záměru (červená šipka, orientační vyhrazení).
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Příloha č. 19

Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku.
RNDr. Stanislav Novák
Prakšická 990
688 01 Uherský Brod
AUTORIZACE - osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (§ 8 a příloha č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů
na životní prostředí (§ 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění),
ROZHODNUTÍ - prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, vydané
MŽP ČR.
Kopie osvědčení doložena v tištěné části posudku.
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