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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Rozšíření těžby štěrkopísků na ložisku Plačice
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr je umístěn jižně od obce Plačice, která je součástí města Hradec Králové a
leží jihozápadně od jeho centra.
Dle dokumentace je záměr specifikován následujícími kapacitami:
plocha těžby

- navržený trvalý zábor
z toho plocha dotčená těžbou
z toho plocha v ochranném pásmu drah

118.980 m2
74.580 m2
44.400 m2

- navržený dočasný zábor (cesty a manipulační plochy) 9.626 m2
plocha těžebního jezera - stávající
180.000 m2 (18 ha)
- cílová
270.000 m2 (27 ha)
kapacita těžby
90 000 t/rok – max.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
KÚ:

Královéhradecký
Hradec Králové
Plačice

Obchodní firma oznamovatele:
Hradecký písek, a.s.
Žižkova 63
616 00 Brno

IČ oznamovatele:
25 58 78 54
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ing. Jiří Müller, člen představenstva společnosti
Za kostelem 286, Opatovice
tel: 777 943 224
JUDr. Josef Matyáš
tel: 602 368 197
zastupuje oznamovatele na základě plné moci
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Alexandrem Mertlem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
č.j. 45335/ENV/06.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je tento podle názoru
zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci
akceptovatelný k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím
a dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál je řešen
jednovariantně
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Příloha 1 – mapové, obrazové a grafické přílohy:
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická mapa
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Situace záměru na podkladu Územního plánu města Hradec Králové
1.7. Fotodokumentace
1.8. Situace a popis archivních vrtů
1.9. Seznam druhů flóry v zájmovém území
1.10. Seznam druhů fauny v zájmovém území

Příloha 2 – situace záměru
-

Celková situace záměru rozšíření těžby 1:2500
Blíže nepopsaný výřez katastrální mapy bez měřítka se znázorněním výsledného tvaru
těžební plochy po rozšíření

Příloha 3 – protokol o měření hluku (Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, červen
2007)
Příloha 4 – Hodnocení krajinného rázu (Ing. J. Raková, Zahradní architektura
H.Králové, říjen 2007) s mapovými přílohami:
-

Širší vztahy – fyzická mapa 1:50.000
Ortofotomapa s listem zákresu nové vodní plochy, převedeno do měřítka 1:7440
Krajinný pokryv z publikace Královéhradecko
Územní systém ekologické stability k.ú. Plačice (výřez 1:10.000)

Příloha 5 – Návrh biologické rekultivace(Ing. J. Raková, Zahradní architektura
H.Králové, září 2007) s přílohami:
-

Řez litorálním pásmem pro obojživelníky
Zájmové území – širší vztahy a čb. průmět ortofotomapy
Návrh krajinné zeleně – osazovací plán 1:1.000

Příloha 6 – Doklady
-

-

Vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta z hlediska funkčního
využití ploch v platném ÚPN města Hradec Králové z března 2007
Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru ŽPaZ podle § 45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění z května 2007
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona , vydaný Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, odborem ŽPaZ s kopiemi vyjádření k Oznámení ze srpna 2007
Územní rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta k dobývání
štěrkopísků a rekultivaci vytěžených ploch a ke zpevněné ploše pro recyklační středisko
stavebních a demoličních odpadů z října 2006
Rozhodnutí MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC o prodloužení autorizace pro
zpracovatele dokumentace
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě bez podstatnějších připomínek. Z hlediska úplnosti dokumentace
posuzovaný materiál obsahuje všechny požadované informace pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Obsahová náplň je potom komentována v příslušných částech předkládaného
posudku. K přílohové části lze konstatovat několik připomínek
Ø Pojetí přílohové části lze pokládat i přes vysokou formální úroveň map a
podkladů za mírně zmatečné – v rámci přílohy 1 jsou uvedeny i seznamy
zjištěných druhů rostlin a živočichů, v případě zvláště chráněných druhů pak
stálo za to uvést i lokalizaci doložených výskytů; na druhé straně je samostatně
uvedena celková situace v příloze č. 2, zde zákres do mapy KN má sníženou
vypovídací hodnotu – bez identifikace původu a měřítka.
Ø Na výřezu z platné ÚPD v příloze č. 1 nelze vysledovat funkční značení ploch
(zejména rozdíly v lesních plochách) dle legendy, naopak chybí v legendě
kódování ploch dle mapy
Ø V rámci Přílohy č. 4 je zákres cílové vodní plochy směrem k ortofotomapy na
neprůsvitném papíře, takže je výrazně snížena vypovídací schopnost případného
překryvu s podkladem ortofotomapy.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na
ložisku Plačice“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za
akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva
jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění za respektování doporučení, formulovaných v návrhu
stanoviska předkládaného posudku.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Rozšíření těžby
štěrkopísků na ložisku Plačice“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):
Ø 2.5. Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na
ploše do 150 ha
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého
je patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaná dokumentace specifikuje kapacitu záměru maximální roční těžbou
90000 t/rok na ploše 118 980 m2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Udávaná kapacita odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele posudku není
připomínek. Uvedená kapacita je chápána jako maximální a od ni se odvíjí maximální
možné vyvolané pohyby související s přepravou těženého materiálu. Uvedené
vyvolané přepravní kapacity jsou tudíž taktéž považovány jako limitní a v tomto
smyslu jsou také formulovány odpovídající doporučení v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci
Hradec Králové a v katastrálním území Plačice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Popisná
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část je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný
stav záměru. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že rozšíření těžby nevyžaduje žádné nové komunikace
nebo jinou infrastrukturu.
Z dokumentace dále vyplývá, že území těžby je od okolních ploch odděleno
železniční tratí a vlečkou, a vodním tokem Labského náhonu. Proto i kumulace vlivů
s ostatními záměry v zájmovém území je dle dokumentace poměrně omezená.
Současně vlastní těžba není dle dokumentace významným zdrojem, který by při
spolupůsobení s ostatními zdroji vedl ke znečišťování či poškozování životního
prostředí. Nejvýznamnější kumulace se bude tedy týkat jednak záboru zemědělské
půdy (z hlediska územního) a jednak dopravy a s ní spojenými vlivy (z hlediska
provozního).
Kumulace se současnými provozy je zahrnuta v popisu stávajícího stavu území a
jeho jednotlivých složek. Kumulace s výhledovými záměry se nejvíce týká
uvažovaného areálu Truck centra Hradec Králové, které je navrženo severně od
těžební lokality. Kumulace vlivů s tímto záměrem je vyhodnocena v rámci popisu
vlivů záměru těžby v této dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě lze konstatovat, že předpokládané možné synergické vlivy, které nastávají
v souvislosti s uvažovaným záměrem jsou ve výše uvedené kapitole specifikovány
(možná kumulace se stávající dopravou kolem Plačic)
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Dokumentace konstatuje, že záměr je předložen jednovariantně, neboť z hlediska
lokalizace je dán polohou ložiska a schváleným výpočtem zásob štěrkopísku. Taktéž
kapacita těžby je navržena jednovariantně na předpokládaný objem těžby 90 000
t/rok s tím že z hlediska uváděného objemu těžby je provoz označen jako provoz
těžbou malé velikosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětem záměru je rozšíření těžby písku na lokalitě Plačice. Zdůvodnění vychází
z existence ložiska a ze schváleného výpočtu zásob. S výjimkou případného ročního
objemu těžby je tedy dle názoru zpracovatele posudku logické, že není smysluplné
v rámci záměru se zabývat lokalizačními variantami. V zásadě záměr nepředstavuje
vzhledem k pokračování těžby výraznější změnu z hlediska vyvolaných přepravných
nároků souvisejících s roční produkcí štěrkopísku.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z dokumentace vyplývá následující předpokládaná koncepce řešení:
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Těžební práce budou s ohledem na hladinu podzemních vod na ložisku a mocnost
skrývek prováděny vodní těžbou. Mechanismy: plovoucí korečkový bagr
s dopravníky ukládá surovinu na břeh; pohon: elektrická energie.
V předstihu před těžebním řezem musí být provedena skrývka ornice o průměrné
mocnosti 0,25 m a výkliz písčito-jílovitých hlín. Ornice bude sejmuta buldozerem a
uloží se na mezideponii v předpolí těžebního řezu, ze které se odveze nákladními
automobily k rekultivaci. Výklizové zeminy se budou odtěžovat nakladačem nebo
lopatovým rypadlem přímo z řezu a přemísťovat na úpravu těžebních řezů.
Vytěžená surovina se pomocí dopravníku, který je součásti plovoucího rypadla, a
případně dalšího dopravníku umístěného na břehu, přemístí na břeh a uloží na
dočasnou dehydratační deponii. Nakládka těženého štěrkopísku na automobily se
provádí kolovým čelním nakladačem (typ VOLVO, UNK 320, KN 250). K dopravě se
používají nákladní automobily TATRA. V případě potřeby nebo poruchy nakladačů
se pro nakládku těženého štěrkopísku použije lopatové rypadlo.
K úpravě suroviny se bude používat třídička (bez typového označení) a od ní budou
jednotlivé frakce dopravovány dopravníky na expediční deponie. Z nich se
štěrkopísek naloží čelním kolovým nakladačem na dopravní prostředky odběratelů.
Štěrkopísek se bude třídit na frakce 0 - 4, 4 - 16 a nad 16 mm. Jednotlivé frakce se
uloží na samostatné deponie, ze kterých se čelním kolovým nakladačem naloží na
dopravní prostředky zákazníků. Prašnost vlastního procesu třídění je dle
dokumentace zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
Celá ložisková poloha je zvodněná. Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje
v hloubce 2 - 4 m pod úrovní terénu. Těžba bude prováděna z vody a na vytěžené
ploše vznikne těžební jezero. Navržený rozsah těžby na ložisku Plačice má rozsah
cca 12 ha a objem vytěžitelných zásob umožní využívání ložiska po dobu cca 12 let.
Těžba na ložisku bude probíhat podle schváleného „Plánu využívání ložiska Plačice“
a povolení k využití území. Vzhledem k rozsahu bude těžba řešena v jedné etapě.
Na navrženou těžbu připadá skrývka 32,5 tis. m3 orniční vrstvy. Část bude
deponována na dočasnou skládku a následně využita k rekultivaci ploch dotčených
těžbou. Zbylou část bude možné transportovat na jiné lokality podle požadavků
orgánu ochrany ZPF. Vlastní skrývka bude využita na rekultivaci těžbou dotčených
ploch. Skrývka bude prováděna v závislosti na postupu těžby na ploše 0,5 – 1
ha/rok. Objem skrytých zemin bude představovat cca 2,7 tis. m3/rok. Provozní
zázemí zůstane situováno v současném prostoru na vjezdu k ložisku. Z hlediska
rozsahu ani náplně není navrženo žádné rozšíření. Provoz těžby bude probíhat 10
měsíců v roce se zimní přestávkou, v jedné směně (8 h), po dobu 5 pracovních dní v
týdnu. Provoz bude zajišťovat 5 zaměstnanců.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technologie těžby dle zpracovatele posudku prezentuje základní technologické
kroky a lze ho pro potřeby procesu posuzování vlivů označit za akceptovatelný.
V rámci prezentovaného charakteru těžební činnosti jsou prezentovány provozní
kapacity, které jsou z hlediska předpokládané plochy skrývky a provozní doby
převzaty do podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
K rekultivacím pokládá zpracovatelský tým posudku za potřebné konstatovat, že
popis v uvedené kapitole neobsahuje bližší informace o způsobech provádění
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technické rekultivace, je nutno potvrdit (prosazovat) zásadu průběžnosti rekultivace
v závislostech na postupech těžby. Chybí tedy s výjimkou biologické rekultivace (viz
příloha č. 5 a komentář v příslušné části posudku) podrobnější informace o plánu
(projektu) rekultivace, lze pouze přivítat doporučení zpracovatelů dokumentace na
úpravy rekultivací (kapitola D.IV aj.) Druhová skladba dřevin je navržena zodpovědně
vzhledem k typu stanoviště (nutno volit snížený podíl borovice lesní s ohledem na
předpokládaný atak z okolí a její výraznou schopnost osidlovat i vysychavá
stanoviště na píscích s minimálním podílem živin – ohrožení doplňujících způsobů
rekultivace, zajišťujících stanovištní a druhovou rozmanitost rekultivovaných ploch
/mimo mokřady/)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2008
ü termín dokončení: 2020
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Termín rekultivace 2020 zřejmě
nebude operativně ukončen současně s ukončením těžby, lze očekávat minimálně
roční prodlevu ne vztahu k doformování svahů a zejména provedení závěrečné
etapy biologické rekultivace.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně
Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové.

samosprávní

celek

Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
Výčet dotčeně územně samosprávných celků se odvíjí od navrhované lokalizační
varianty.

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

Zpracovatel dokumentace specifikuje jako navazující rozhodnutí kromě územního
rozhodnutí taktéž výjimku k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a
rostlin, souhlas se zásahem do ochranného pásma PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek s tím, že dle názoru
zpracovatele posudku bude nezbytné získat taktéž souhlas s odnětím pozemků ze
ZPF, v případě zásahu do porostů u meliorační strouhy i rozhodnutí o souhlasu
s kácením (mimolesní porosty).
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde
k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF), nedojde
k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Zájmové území těžby je situováno na zemědělském půdním fondu v rámci bloku
orné půdy. Navrhované rozšíření těžby je situováno na geneticky méně úrodných
půdách, náležejících do IV. třídy ochrany ZPF. Celkový navrhovaný trvalý zábor
k rozšíření těžby činí cca 118.980 m2, dočasný zábor 9.626 m2. Vlastní těžba bude
realizována na ploše 74.580 m2, zbytek pozemků určených k trvalému odnětí o
rozloze 44.400 m2 připadá na ochranná pásma železniční dráhy.
Z dokumentace vyplývá, že po ukončení účelu odnětí bude na části dotčených
pozemků zřízena vodní plocha. Z hlediska ochrany přírody a krajiny zájmový prostor
není součástí žádné formy ochrany přírody. Dokumentace konstatuje, že v rámci
záměru budou respektována ochranná pásma lesů (50 m) a toku Labského náhonu
(15m).
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými charakteristikami lze vyslovit z hlediska zpracovatele posudku souhlas.
Lze pouze upozornit, že v předcházející části posudku se připouští dotčení pozemků
do 50 m od lesa, zatímco v další části dokumentace je konstatováno, že ochranné
pásmo lesa bude respektováno. Dle mapy 1:10.000 v příloze 1 a výřezu mapy KN
v příloze č. 2 je zřejmé, že deklarovaná zásada respektování OP lesa v šíři 50 m
nebude zcela dodržena, zásah do území podél melioračního kanálu v SV části
navrženého rozšíření těžby a v JV části poblíž železničního mostku přes Labský
náhon do OP lesa totiž jednoznačně zasahují.
Je proto pro další projektovou formulováno doporučení k upřesnění možnosti
ovlivnění ochranného pásma lesa.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že nároky na vodu zůstávají v současném režimu - záměr
je pokračováním stávající těžby na ložisku a neklade nové nároky na zajištění pitné
vody. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou, z tohoto důvodu nedojde ke
změně stávající potřeby pitné vody. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno
dovozem balené stolní vody. Vlastní zdroj pitné vody není uvažován.
Taktéž nároky na užitkovou vodu zůstávají nezměněny. Zásobování užitkovou
vodou je zajištěno z vlastní studny v prostoru vážního a sociálního zázemí areálu.
Při počtu 5 zaměstnanců a denním hygienickém limitu 150 l užitkové vody na osobu
je normová spotřeba užitkové vody 0,75 m3, což při 10-ti měsíčním provozu
představuje celkem cca 157 m3.
Z dokumentace dále vyplývá, že záměr nevyžaduje nároky na odběr technologické
vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace předkládá jasné informace ve vztahu k nárokům na vodu a ze strany
zpracovatele posudku nejsou připomínky.
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B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že očekávaná spotřeba i zdroj elektrické energie zůstává
na stávající úrovni. Těžba i třídění suroviny bude prováděno zařízeními na elektrický
pohon. Dokumentace dále uvádí, že dále bude třeba elektrické energie k
zabezpečení obsluhy váhy a expedice. Průměrný odběr činí 145 kW. Roční spotřeba
je odhadována na 70 tis. kWh. Z dokumentace vyplývá, že provoz je napojen na
veřejnou distribuční síť přes společnou distribuční trafostanici v sousedním areálu
betonárky. Taktéž spotřeba pohonných hmot zůstává na stávající úrovni. Spotřeba
nafty pro pohon používaných mechanismů a dopravních prostředků je odhadována
na 15 tis. l/rok. Je podstatné, že tankování do nakladače se provádí v prostoru
veřejné čerpací stanice mimo areál těžebny.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Z posuzované dokumentace vyplývá, že záměr představuje pokračování těžby
štěrkopísku na ložisku Plačice, a to ve stávající kapacitě, s využitím stávající
technologie a stávajících dopravních vztahů. Celková kapacita těžby je cca 90 000 t
za rok, což je maximum odpovídající těžbě v minulých letech.
Dokumentace konstatuje, že pro posouzení dopravních nároků záměru je rozhodující
počet vozidel expediční dopravy štěrkopísku. Je využívána výhradně nákladní
silniční doprava. Špičková denní expedice je cca 500 t. Tomu odpovídá cca 25
těžkých nákladních souprav o užitečné hmotnosti (nosnosti) 20 t resp. 50 nákladních
vozidel o užitečné hmotnosti 10 t.
Dokumentace konstatuje, že denně je naloženo průměrně cca 40 vozidel různých
tonáží (od těžkých nákladních souprav po lehké nákladní automobily resp. osobní
automobily s přívěsnými vozíky), průměrné ložení je tak cca 12,5 t. S uvažováním
příjezdu a odjezdu vozidel je tedy celková intenzita obslužné dopravy záměru cca 80
vozidel denně (v obou směrech, ve stavební sezóně duben - říjen). Mimo hlavní
sezónu je těžba a tím i doprava nižší. Doprava je směrována cca z 30% směrem na
Hradec Králové, cca ze 70% na Plačice a další komunikační síť. Doprava je
provozována v denní době pracovních dní. Z dokumentace dále vyplývá, že ostatní
dopravní nároky záměru (servisní doprava, doprava zaměstnanců apod.) jsou na
pozadí expediční dopravy celkově málo významné a nepřekročí nejvýše cca několik
jednotek osobních či dodávkových vozidel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku formuluje pro další přípravu záměru požadavek v tom smyslu,
že roční objem těžby bude zásadně limitován uváděnými 80 pohyby TNA. V zásadě
však lze konstatovat (což z dokumentace jasně nevyplývá) že se záměrem není
spojena žádná nová generovaná doprava, protože se jedná o pokračování těžby a
tedy i o zachování stávající dopravní zátěže na řešeném komunikačním systému.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že:
ü v souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné
bodové zdroje znečišťování ovzduší; těžba probíhá pod vodní hladinou, natěžená
surovina bude dopravována na břeh i na třídění v mokrém či vlhkém stavu.
V průběhu procesu třídění tedy prakticky nedochází k emisi tuhých látek. Všechna
zařízení s výjimkou nakladače jsou elektrifikována, takže nebudou produkovány
ani jiné emise do ovzduší
ü plošný zdroj znečišťování ovzduší bude představovat celý areál těžby, včetně
třídění, manipulace a skládek; s ohledem na výše popsaný mokrý způsob těžby a
třídění štěrkopísku není třeba realizovat další opatření k omezení emisí tuhých
znečišťujících látek (TZL) - předpokládané množství emisí TZL bude zcela
nevýznamné a zanedbatelné
ü liniový zdroj bude představovat dle dokumentace především automobilová
doprava expedované suroviny a osobní doprava zaměstnanců a návštěvníků. Při
předpokládané kapacitě těžby 90.000 t suroviny ročně bude maximální intenzita
dopravy 80 vozidel za den. Pro další hodnocení obslužné dopravy posuzovaného
záměru jsou v souladu se Sdělením odboru ochrany ovzduší č. 36 (Věstník MŽP,
částka 10, říjen 2002) uvažovány emisní faktory vybraných nejvýznamnějších
látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2009 a daný vozový park
(TNA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO 2).
Dokumentace dále konstatuje, že předmětem procesu EIA není kategorizace zdrojů
znečišťování ovzduší. Dle dokumentace podle technického a technologického
uspořádání lze předpokládat, že posuzovaný zdroj bude zařazen podle zákona o
ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4, odst. (4) písm. b) a podle nařízení vlády č. 353/2002
Sb., příloha č. 1, odst. 3.6. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá
kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého)
jako ostatní stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší. Specifické emisní limity
(dále EL) nejsou nařízením vlády č. 353/2002 Sb. pro kamenolomy stanoveny. Podle
přílohy č. 1, odst. 3.6. jsou stanoveny provozní podmínky:
„Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální
míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých
znečišťujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy
procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením.
Realizace opatření musí být odsouhlasena a pravidelně vyhodnocována inspekcí.
Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad podle
zvláštního předpisu“ (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).

Stanovisko zpracovatele posudku
Dokumentace nespecifikuje bilance vznikajících emisí v etapě skrývkových prací.
Jedná se vzhledem k rozsahu skrývky vždy o dočasný zdroj, který by neměl
výrazněji ovlivňovat imisní situaci v zájmovém území.
Nejsou taktéž bilancovány emise z uvažované roční spotřeby nafty z provozu
nakladačů. Lze však spolehlivě predikovat, že pro NOx se tyto emise z provozu
nakladačů budou pohybovat řádově ve stovkách kilogramů, což je nevýznamná
bilance z hlediska ročních emisí.
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Dokumentace se odkazuje na NV č. 352/2002 Sb. Zpracovatel posudku konstatuje,
že dle NV č. 615/2006 Sb., § 6 se NV č. č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší, zrušuje.
Obdobně je operováno s depozičním limitem pro prašný spad podle NV č. 350/2002
Sb. Nezbytné je opět konstatovat, že je odkazováno na neplatný právní předpis,
který byl nahrazen NV č.597/2006 Sb., přičemž v tomto právním předpisu již
depoziční limit uveden není.
B.III.2 Odpadní vody

Z dokumentace vyplývá, že produkce srážkových vod zůstává v současném režimu a
záměrem nedojde ke změně v dispozici stávajících objektů těžebny ani k vybudování
nových zpevněných ploch. V areálu těžebny nejsou žádné zpevněné plochy, které
by bylo nutné odvodňovat. Dešťové vody ze střechy vážního objektu jsou odváděny
na volný terén a zasakovány. Záměrem není vyvolána potřeba změny v současném
způsobu zachycení a odvedení srážkových vod. Srážková voda spadlá na hladinu
rozšířeného těžebního jezera se stane součástí důlních vod.
Taktéž objem vod splaškových zůstává v současném režimu – provoz bude
zajišťován stávající obsluhou. V sociálním zařízení těžebny bude vyprodukováno
okolo 157 m3 odpadních vod ročně. Odpadní splaškové vody jsou akumulovány
v podzemní nepropustné jímce a jsou pravidelně odváženy k likvidaci, kterou je
provozovatel povinen smluvně zajistit u oprávněné organizace.
Záměr není zdrojem odpadních technologických vod.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pokračování těžby zhruba ve shodném
objemu těžby, bez nároků na nové zpevněné plochy a bez nárůstu počtu pracovních
sil, lze s údaji uvedenými v této kapitole dokumentace vyslovit souhlas. Zpracovatel
posudku pouze postrádá v posuzovaném materiálu dokladování odpovídajícího
atestu o vodotěsnosti podzemní
jímky ke shromažďování produkovaných
splaškových vod. V tomto smyslu je také formulováno jedno z doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že produkované odpady zůstávají na stávající úrovni.
Údržba a opravy provozovaných technologických zařízení se provádějí dodavatelsky
servisními firmami. Vlastní těžba a úprava suroviny nepředstavuje významný zdroj
odpadů. Dokumentace konstatuje, že způsoby využití a odstraňování odpadů budou
odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat platnou legislativu.
Provoz záměru bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových
kapacit na využití nebo odstraňování odpadů. Odpady mohou být dle svého
charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny. Volba
konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů a prováděcích vyhlášek. Dokumentace obsahuje přehled vznikajících
odpadů.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola zpracovaná v dostatečné vypovídací schopnosti pro posouzení. Je celkem
zřejmé, že produkce odpadů nemůže představovat výraznější problém z hlediska
zájmů ochrany životního prostředí. Protože se jedná o pokračování těžby,
zpracovatel posudku by očekával, že předpokládané druhy a množství
produkovaných odpadů budou doplněny o reálný a konkrétní způsob stávajícího
odstraňování, protože z dikce celé dokumentace nevyplývá, že by mělo dojít
k jakékoliv změně v porovnání se stávajícím stavem.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že v rámci posuzovaného záměru je uvažováno
s provozem technologických zdrojů hluku a hluku souvisejícího s vnější obslužnou
automobilovou dopravou. Dokumentace konstatuje, že trhací práce (odstřely) nejsou
používány, nedochází tak ke vzniku významných vibrací. Jiné výstupy do prostředí
(ionizující nebo neionizující záření, zápach) nejsou dle dokumentace u předloženého
záměru očekávány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska hluku není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Součástí
dokumentace je protokol ZÚ se sídlem v Pardubicích č. 2410/H – 104/DK/07, ze
kterého je patrné, že je celkem prokazatelně podán průkaz, že samotný provoz
těžebny nemůže akusticky ovlivnit nejbližší objekty obytné zástavby.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že těžba na ložisku Plačice je situována v rovinatém
terénu údolní nivy Labe a Labského náhonu. Zájmové území je využíváno převážně
k zemědělské produkci. Pokračováním těžby na lokalitě budou stávající plochy
zemědělské půdy postupně nahrazeny vodní plochou těžebního jezera. Dojde k
významné změně charakteru povrchu bez významných změn reliéfu. Terénní úpravy
budou spočívat v úpravě břehů vznikajícího těžebního jezera.
Z dokumentace je dále patrné, že stavební objekty provozního zařízení zůstávají
v současném rozsahu, jsou dočasného charakteru a není navrhováno jejich
rozšiřování. V podstatě se jedná o lehké snadno demontovatelné objekty,
nepřesahující výšku 3 m, které mohou být v krátkém čase odstraněny. Zemní tělesa
skrývek a zásoby suroviny nepřesáhnou výšku cca 8 m a mají rovněž dočasný
charakter.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje představují korektní souhrnné doplnění jednoho aspektu ovlivnění území
řešeným záměrem s tím, že uvedené formulace lze chápat i jako objektivní vstup pro
hodnocení vlivů na krajinu.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního
prostředí dotčeného území:
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
ü Dotčené území patří (dle sdělení č. 4, Věstník MŽP, částka 3, březen 2007)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)
ü Plocha navrhované těžby nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené
akumulace vod.
ü Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a
nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
ü Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné
vody.
ü Záměr je lokalizován převážně na ploše orné půdy mimo území chráněných
částí přírody. Plocha se zvýšenou citlivostí z hlediska ochrany přírody se
nachází na jihozápadní hranici navrženého rozšíření těžby. Jde o
doprovodnou vegetaci a biokoridor podél Labského náhonu, který v území
vytváří přirozené prostředí a zázemí pro faunu a flóru.
ü Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a
krajiny
ü Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze dle dokumentace konstatovat, že:
§ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není
dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené
území neleží v žádném národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky
§ Dotčené území není součástí přírodního parku
§ Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000
§ Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku
ani do prvku územního systému ekologické stability. Zájmové území se
nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru.
ü Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany
ü V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru
ü V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné
sanovat před realizací posuzovaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Struktura kapitoly C.1 je oproti požadavkům přílohy č.4 zjednodušena, podstatné
informace o důležitých environmentálních charakteristikách, významné pro
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posouzení vlivů na tyto aspekty hodnocení vlivů, jsou ale začleňovány do popisu
ekosystémů a krajiny v rámci kapitoly C. Věcně je texty komentář řešen vždy
k příslušnému aspektu problematiky.
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje většinu podstatných a
požadovaných informací ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních
charakteristik ve vztahu k posuzovanému záměru.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního
pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližší stanice AIM
sledující pozadí imisní zátěže a taktéž z rozptylové studie z Krajského programu
snižování emisí Královéhradeckého kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice charakteristiky klimatu není ze strany zpracovatele posudku
připomínek. Z hlediska doložených informací o imisním pozadí lze ze strany
zpracovatele posudku vznést připomínku v tom smyslu, že kromě imisního pozadí
NO2 měla být uvedena imisní situace pro frakci PM10. Je diskutabilní, zda-li
v uvedeném měřítku mapového podkladu rozptylové studie z Krajského programu
snižování emisí je možné získat detailnější informaci o imisním pozadí zájmového
území.
Protože však lokalita těžby je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby
a v zásadě nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu, neboť se jedná o
pokračování stávající těžby, lze prezentované údaje považovat za akceptovatelné.
C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplývá, že prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-03-01 –
Labe od Orlice po Loučnou, dílčímu povodí toku Plačického potoka, hydrologické
pořadí č.1-03-01-015. Lokalita záměru se nachází v oblasti rozvodí Plačického
potoka a Labského náhonu. Labský náhon se odděluje od Labe doprava u
Předměřic nad Labem a ústí zpět do Labe zprava u Březhradu. Délka náhonu činí
13,4 km, plocha povodí činí 52,4 km2. Labský náhon protéká podél jihovýchodního
okraje těžebny ve vzdálenosti cca 50 m, záměr se nachází na úrovni km 3,8 toku.
Dokumentace konstatuje, že zájmové území je podle hydrogeologického rajónování
ČR (Olmer 1986) součástí skupiny rajónů 11 – Kvartérní sedimenty Labe a jeho
přítoků, rajónu 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice.
Podzemní vody rajónu jsou vázány na mělké zvodnění v prostředí fluviálních
sedimentů řeky Labe. Kolektorské štěrkopísky jsou rozšířeny zejména při pravém
břehu řeky Labe, v okolí jeho starého toku. Bazálním izolátorem jsou na území
rajónu relativně nepropustné horniny svrchní křídy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k záborům ZPF. Se záměrem
není spojen žádný zábor PUPFL. Dokumentace konstatuje, že nároky na půdní fond
jsou zastoupeny následovně:
BPEJ
BPEJ
BPEJ
BPEJ
BPEJ
BPEJ

3.21.00
3.21.10
3.22.10
3.51.11
3.64.01
3.14.00

66.233 m2
36.431 m2
10.101 m2
89 m2
3.888 m2
2.238 m2

Pro uvedené BPEJ jsou uvedeny odpovídající hlavní půdní jednotky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu půd v kategorii ZPF není ze strany zpracovatelů posudku
připomínek.Není patrné, zda-li záměr je či není realizován v ochranném pásmu lesa.
Doplněná dokumentace tento aspekt řeší poněkud nejasně, a proto je ve vztahu
k této problematice formulováno odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických
poměrů.
Z dokumentace je patrné, že záměrem je využití ložiskové akumulace štěrkopísků,
navazující na území stávající těžby. Užitkovou surovinou na ložisku je štěrkopísek
s převažujícími zrny do 8 cm, ve spodnějších partiích do 14 cm. Svrchní polohy nad
úrovní hladiny podzemní vody obsahují hlinité a jílovité frakce. Podle výsledků
geologického průzkumu je podíl pískové a štěrkové frakce 2 : 1. Dokumentace
konstatuje, že závěrečná zpráva geologického průzkumu Březhrad spolu s výpočtem
zásob byla dne 14.4.1975 projednána na 310. schůzi Komise pro projekty a
závěrečné zprávy bývalého Českého geologického úřadu. Na základě usnesení této
komise vydal Český geologický úřad dne 25.4.1975 pod č.j. 219.148/75 rozhodnutí,
kterým byla schválena závěrečná zpráva geologického průzkumu a výpočet zásob
štěrkopísku. Na ložisko nebylo vydáno rozhodnuti o výhradním ložisku a je tedy
podle ust. § 7 horního zákona ložiskem nevyhrazeného nerostu (viz stanovisko NIS
ČR - středisko GEOFOND ze dne 10.1.1994 č.j.06/03/94). Podle sdělení Geofondu
je ložisko vedeno pod č.004800 v "Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů“
jako ložisko nevýhradní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál
obsahuje rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této
složky životního prostředí připomínek.
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C.2.5. Fauna a flora

Dokumentace podává poměrně podrobný přehled o floristických a faunistických
poměrech.
Ve floristické části dokumentace po fytogeografickém zařazení území a popisu
potenciální vegetace předkládá s odkazem na přílohu 1.9 výtah ze seznam druhů
aktuální vegetace s tím, že :
•

Podle Katalogu biotopů České republiky převládá v zájmovém území mapovací jednotka X2 –
intenzivně obhospodařovaná pole, menší plochy X 6 antropogenní plochy se sporadickou
vegetací mimo sídla, X7 – ruderální bylinná vegetace mimo sídla, velmi okrajově K2 – vrbové
křoviny podél vodních toků, L2.2 – údolní jasanovo olšové luhy, M1 – rákosiny a vegetace
vysokých ostřic.

•

V řešeném území tudíž převládají jednoleté zemědělské plodiny a plevele, vázané na ornou
půdu, podél železniční trati (mimo území předpokládané těžby) je pás ladní vegetace
s ruderálními druhy. Na okrajích vytěžené plochy se vytvářejí iniciální stadia litorálního lemu
s výskytem chrastlice rákosovité (Baldingera arundinacea), zblochanu vodního (Glyceria
maxima), orobince úzkolistého (Typha angustifolia), karbince evropského (Lycopus europaeus).
Ve vodě růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum). Ruderální druhy se vyskytují též při
okrajích těženého prostoru mimo litorál.

•

V severovýchodní části plochy navržené pro rozšíření těžby území, v místech kde ústila výše
zmiňovaná občasná vodoteč do Labského náhonu na okraji říční terasy, se zachoval porost
charakteru lužního lesa s různými druhy a kříženci topolů (Populus nigra, Populus tremula) vrb
(Salix sp.) olší lepkavou (Alnus glutinosa), olší šedou (Alnus incana), dubem letním (Quercus
robur), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), bezem černým (Sambucus nigra), hlohem
obecným (Crataegus laevigata).

•

Na lokalitě bylo nalezeno 116 druhů rostlin včetně dřevin. Zvláště chráněné druhy rostlin dle
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. nebyly v zájmovém území ani jeho blízkém okolí zjištěny. Byly
nalezeny dva druhy rostlin uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v
nejnižší kategorii C4a "druh vyžadující pozornost": svízel severní a mák polní jako dva relativně
běžné druhy polabské flory.

Ve faunistické části dokumentace stručně charakterizuje řešenou lokalitu dle historických
podkladů z počátku a konce 90. let, kdy byla pro plačický písník konstatována vysoká
druhová diverzita především obojživelníků. Průzkumy z roku 2007 již dle dokumentace
dokládají sníženou rozmanitost z hlediska výskytu obojživelníků (prakticky jen zelení
skokani) s odhadem pravděpodobně nepříznivého vlivu rybí obsádky jezera nebo narušení
migračních tras okolní zástavbou. Dále dokumentace s odkazem na průzkumy z roku 2007
s odkazem na seznam zjištěných druhů v příloze č. 1.10 konstatuje především:
• Z ryb byly mimo okouna říčního pozorovány amur bílý (Ctenopharyngodon idellus), kapr obecný
(Cyprinus carpio), štika obecná (Esox lucius), plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín ostrobřichý
(Scardinius erytrophthalmus), zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
• Z plazů silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis),
ohrožená užovka obojková (Natrix natrix)
• v území bylo zastiženo 40 druhů ptáků, z nichž řada v území hnízdila. Významné je hnízdění
břehule říční (Riparia riparia) v netěžené stěně jižní části těžebního prostoru. Výskyt koroptve polní
(Perdix perdix) je vázán na travnatý pás v okolí železnice. Na rozsáhlé vodní ploše se vyskytují
typické druhy vodních ptáků – labuť velká (Cygnus olor), potápka roháč (Podiceps cristatus), kulík
říční (Charadrius dubius), volavka popelavá (Ardea cinerea). V hustých rákosových porostech
hnízdí rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus). Na polích řešeného území byli pozorováni
bažant obecný (Phasianus colchicus), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla), strnad obecný (Emberiza citrinella). Velká část v území hnízdících ptáků je vázaná na
zbytky lužního lesa podél Labského náhonu a bývalé občasné vodoteče do něj zaústěné. Ze
zvláště chráněných druhů ptáků byli v území zastiženi: včelojed lesní (Pernis apivorus) - silně
ohrožený druh, žluva hajní (Oriolus oriolus) - silně ohrožený druh, břehule říční (Riparia riparia) ohrožený druh, koroptev polní (Perdix perdix) - ohrožený druh, lejsek šedý (Muscicapa striata) ohrožený druh, rorýs obecný (Apus apus) - ohrožený druh, v území pouze loví potravu, slavík
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obecný (Luscinia megarhynchos) - ohrožený druh, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - ohrožený
druh, v území pouze loví potravu
• na polích pozorován zajíc (Lepus europaeus), srnčí (Capreolus capreolus), výhrabky krtků (Talpa
europaea) a hrabošů polních (Microtus arvalis). V okolí železniční trati se vyskytuje křeček polní
(Cricetus cricetus), u vodní plochy ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) a kuna (Martes sp.).
• Entomofauna nebyla v území podrobně zkoumána, je konstatováno, že s ohledem na pravidelnou
kultivaci zemědělské části území poměrně chudá, významnější druhy jsou patrně vázané na
travnatý pás podél železnice, na ruderální porosty v okolí probíhající těžby, zbytky lužního lesa
u Labského náhonu a náletové porosty u fragmentu koryta bývalé občasné vodoteče.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou floristickou charakteristiku lze pokládat za komplexní, s dostatečnou
vypovídací schopností pro hodnocení vlivů na floru, bez zásadních připomínek.
Chybí charakteristika mimolesních porostů dřevin kolem melioračního kanálu,
procházejícího ve V části zájmového území těžby směrem k Labskému náhonu
(pozemky nad levým břehem jsou ostatní plochy mimo les), zejména jde o silný dub,
dále vrby, topoly.
Pro popisy fauny lze konstatovat snahu autorů po komplexním zjištění stavu bioty
z hlediska obratlovců, absenci podrobnějšího entomologického průzkumu lze
pokládat za určité metodické pochybení, zejména ve vazbě na druhy, vázané na
ekosystém jezera a druhy, vázané na biotopy xerofytní, např. na skrývaném předpolí
podél jižního břehu stávajícího písníku (blanokřídlí, brouci, ploštice, motýli). Zejména
ve skupině blanokřídlých lze očekávat i výskyty zvláště chráněných druhů (čmeláci).
Příloha 1.10 nereflektuje na text dokumentace na str. 40 dokumentace ohledně
lokalizace výskytu křečka polního, který je po novele vyhlášky č. 395/1992 Sb.
vyhláškou č. 175/2006 Sb. zařazen mezi silně ohrožené druhy živočichů.
Na základě ověřovacího průzkumu, povedeného subdodavatelem posudku pro
oblast vlivů na přírodu a krajinu 2x během května 2008, lze konstatovat, že nora
křečka polního byla nalezena i přímo na poli v zájmovém území záměru a z tohoto
pohledu je pak i komentována kapitola vlivů na faunu včetně příslušného výstupu
(umožněno aktuálně rozvolněným zápojem pěstované plodiny na rozdíl od doby
šeření subdodavatelů dokumentace).

Nora křečka polního, telefon jako měřítko

Poloha prostoru s norou křečka

Z bezobratlých byl dokladován na květech výskyt ohroženého zlatohlávka Oxythyrea
funesta (možný vývoj v trouchnivějících kmenech a dřevě kolem Labského náhonu)
a občasný výskyt ohrožených druhů čmeláků, na plochách po skrývkách bohatší
spektrum blanokřídlých (ruděnky, kutilky, hrabalky apod.). Výskyt svižníků potvrzen
v květnu 2008 nebyl.
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Na základě výše uvedeného rozboru je navrženo doporučení do návrhu stanoviska
tak, aby byl zajištěn aktuální biologický doprůzkum řešeného území odborně
způsobilou osobou s důrazem na průzkum četnosti křečka polního v zájmovém
území před vlastním zahájením těžby (nejlépe operativně po sklizni plodin) a na
základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace
záměru z hlediska ochrany tohoto druhu.

C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz

Dokumentace prezentuje k uvedeným aspektům především následující údaje:
ÚSES
Dokumentace seznamuje se situací ohledně vymezení prvků ÚSES jak vyšší, tak
lokální úrovně v okolí posuzovaného záměru. Ze skladebných prvků ÚSES ve
vztahu k řešenému území uvádí ochranné pásmo (ochrannou zónu) dvou os
složeného nadregionálního biokoridoru K 73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno (osy nivní
a vodní) podél Labe ve smyslu, tzv. koridorového efektu, z něhož vyplývá, že
všechny významné ekopozitivní krajinné segmenty (tj. skladebné prvky regionálního
a místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další
evidované hodnotné lokality a plochy s vyšším stupněm ekologické stability) jsou
chápány jako součást NRBK. Regionální úroveň do okolí zájmového území dle
dokumentace nezasahuje, lokální je tvořena biokoridorem B8 podél Labského
náhonu. Doplněno na str. 42 výřezem zájmů ochrany přírody a krajiny, ze kterého
vyplývá poloha lokálního biokoridoru B8 podél Labského náhonu.
VKP
Dokumentace připomíná nivu Labského náhonu jako VKP ze zákona, konstatuje
absenci registrovaných VKP.
Zvláště chráněná území, přírodní parky
Dokumentace prezentuje absenci ZCHÚ nebo přírodního parku v zájmovém území
záměru.
Natura 2000
Dokumentace v popisné části komentuje vztah k územím soustavy Natura 2000 v ČR
tím, že řešené území není zahrnuto do soustavy lokalit Natura 2000 ani se v jeho
blízkosti žádná taková lokalita nenachází.
Památné stromy
Dokumentace zmiňuje absenci výskytu památných stromů a jinak chráněných stromů
v kontaktu se zájmovým územím
Krajina a krajinný ráz
Dokumentace předkládá stručný popis posuzovaného krajinného prostoru v okolí
Hradce Králové s důrazem na dlouhodobé antropogenní využívání, prezentuje
vymezení posuzovaného krajinného prostoru a obšírnou kulturní charakteristiku.
Zasazuje krajinný prostor do katastru Plačic východně od zastavěného území za
silnicí na Libišany. Od severozápadu jej ohraničuje trať ČD Praha – Hradec Králové,
od jihu železniční odbočka do Opatovic, od východu území uzavírá Labský náhon a
lesní pozemky, na severu jsou umístěny průmyslové objekty (betonárka, truhlárna,
recyklační středisko) a příjezdová komunikace. Tento vymezený prostor představuje
plochu předpokládané těžby a nejbližšího okolí vznikající vodní plochy v místě
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původního honu orné půdy. Deklaruje, že pro krajinný ráz zájmového území je
charakteristická hrubá mozaika polí, linie a otevřenost krajinného prostoru, což má
za následek velký dosah viditelnosti jednotlivých krajinotvorných prvků. Sídelní
silueta blízkých sídel je poměrně značně exponovaná, původně zemědělské území
je využívané pro typickou suburbanizační zástavbu okraje velkoměst. Krajina je
výrazně narušena dopravními stavbami,
velkoobjemovými budovami, těžbou
štěrkopísků, výrobními objekty.
Vlastní těžební prostor a těžební činnost se na charakteru krajiny a krajinném rázu
projevuje pouze v omezeném rozsahu a v bezprostřední blízkosti stávajícím
těžebním jezerem. Vzhledem k oddělení prostoru železničními tratěmi (ze SZ a JZ)
není prostor ložiska (těžby) mimo areál nijak patrný. Z JV a V ohraničuje těžební
prostor pás vegetace podél Labského náhonu, takže ani z tohoto směru není prostor
těžby nijak patrný. Stávající meziskládky vytěžené suroviny se v krajinném rázu
lokality rovněž výrazněji neprojevují, částečně jsou zakryté náspem železniční tratě a
valem skryté zeminy, a jsou poměrně nízké.
V bližším odkazuje na samostatnou přílohu č. 4 – studii vlivů na krajinný ráz (Ing.
Jaroslava Raková, Zahradní architektura, říjen 2007).
Tato studie v zásadě přibližuje širší urbanistické, geologické, geomorfologické,
hydrologické, fytogeografické parametry a aspekty z hlediska dotčeného krajinného
prostoru a široce popisuje kulturní charakteristiku oblasti. Dále rozvádí hodnoty
krajinného rázu posuzovaného prostoru s důrazem na stávající jezero bez konečné
úpravy břehů, zdůrazňuje význam Labského náhonu s doprovodnými porosty, těžiště
zájmového území pro rozšíření tvoří bloky orné půdy mezi tratí Hradec KrálovéPraha a železniční vlečkou k Opatovicím, pro tyto bloky autorka deklaruje snížení
původně negativního působení orní půdy vlivem snížení původní výměry bloků, dále
zdůrazňuje negativní působení průmyslových objektů na severním okraji řešeného
území. Studie je doplněna mapou širších vztahů zákresem do ortofotomapy a mapou
ÚSES.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis prvků ÚSES je korektní. Chybí ale citace podkladu, na základě kterého byla
pasáž vypracovávaná, takže nelze polohu skladebných prvků ÚSES ověřit,
dokumentace neodkazuje na žádnou mapu, která je ale součástí hodnocení vlivů na
krajinný ráz v Příloze č. 3 a výřez je doložen na str. 42.
K popisu VKP bez zásadních připomínek, mohly být zmíněny sousední VKP lesů
v návaznosti na Labský náhon, i tok je VKP „ze zákona“, za VKP lze pokládat i
meliorační strouhu jako upravený občasný tok.
Údaje ohledně vztahu k vyhlášeným a navrhovaným ZCHÚ i k prezentaci vztahu
k přírodním parkům lze pokládat za korektní, v kontextu ZCHÚ mohla být zmíněna
PP Roudnička a Datlík cca 3 km VJV. Bez připomínek.
K popisu lokalit Natura 2000: stručná formulace ohledně absence vlivů se nachází
až na str. 61 Dokumentace. V tomto kontextu lze metodické opomenutí vztahu
zájmového území k polohám lokalit soustavy Natura 2000 pokládat za nevýznamné.
Lze konstatovat, že lokalita nezasahuje na území některé EVL Vlivy vylučuje rovněž
stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje čj7702/ZP/2007-NA ze dne 18.5.2007.
Nejbližšími EVL jsou:
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ü

CZ0524049 Orlice a Labe, předmětem ochrany jsou především ekosystémy zachovalé nivy
Orlice a část vodního toku Labe pod soutokem s Orlicí; vzdálenost cca 1,8 km východně,
odděleno silnicí I/37;

ü

CZ 0523266 Slatinná louka u Roudničky, předmětem ochrany je vrkoč útlý (Vertigo angustior),
poloha u rybníka Roudnička v k.ú. Roudnička cca 3 km VJV

Nejbližší lokality soustavy Natura 2000 mohly být alespoň rámcově zmíněny.
K památným stromům v zásadě bez připomínek, jen např. solitérní dub nad levým
břehem melioračního kanálu na poz.p.č. 643/3 v k.ú. Plačice poblíž bodu J vykazuje
parametry hodnotného stromu, hodného ochrany.
K popisu krajiny a parametrů krajinného rázu lze konstatovat, že text dokumentace
v popisné části věrohodně extrahuje ze studie vlivů na krajinný ráz. Zásadní je, že se
nemění poloha provozního zázemí ani poloha deponií těžené suroviny oproti dnešní
situaci. Samotná studie v příloze č. 4 je ale zpracována metodologicky nestandardně,
spíše s verbálním popisem některých aspektů, chybí například přesnější vyjádření
znaků a hodnot krajinného rázu včetně vyhodnocení jejich významnosti. S ohledem
na umístění záměru lze potvrdit sníženou hodnotu krajinného rázu zájmového území
s tím, že zdůraznění prvků dřevin jako kulis podél Labského náhonu je legitimní a
odůvodněné, analogie měla být provedena i pro doprovodné porosty meliorační
svodnice (např. esteticky velmi cenný dub letní).
I přes uvedené výhrady lze prezentované obecněji pojaté výstupy popisné části
pokládat za odůvodněný vstup pro hodnocení vlivů záměru na krajinu.
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C.2.7. Ostatní charakteristiky životního prostředí

Dokumentace popisuje základní charakteristiky osídlení území. Z hlediska hmotného
majetku a kulturních památek jsou v dokumentaci uváděny základní informace o
historickém jádru města Hradec Králové.
Z dokumentace dále vyplývá, že stávající hluková situace v prostoru záměru je dána
zejména hlukem stávající těžby, dalšími provozovnami v území (betonárna) a z
provozu na přilehlé železniční trati. Vzhledem k nepřítomnosti chráněných prostor
v tomto území, zde nepředstavuje hluk provozoven významnější problém.
Hluková situace v nejbližším dotčeném venkovním prostoru (zástavba Plačice) je dle
dokumentace ovlivněna zejména hlukem ze silniční dopravy. Hluk z těžebny se zde
neprojevuje a je v souladu s požadovaným hygienickým limitem dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stávající
těžba tedy probíhá v souladu s hygienickými požadavky. To je prokázáno měřením
ze dne 18.6.2007 (Protokol 2410/H-104/DK/07. Měření hlučnosti v mimopracovním
prostředí. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Východní pobočka, Odbor
fyzikálních faktorů, pracoviště Svitavy. 20.6.2007).
Ve vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, k záměru
na rozšíření těžby štěrkopísku na lokalitě Plačice (zn.: 17764/07/HA1/Ks ze dne
13.3.2007) se uvádí následující závěr:
„S

rozšířením těžby štěrkopísku v k.ú. Plačice do vzdálenosti 40 m od osy koleje
železniční trati Opatovice nad Labem - odbočka Plačice lze z hlediska funkčního
využití ploch v platném Úpm HK souhlasit za podmínky, že po ukončení těžby bude
lokalita ohraničená železničními tratěmi Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou a
Opatovice nad Labem - odbočka Plačice upravena v souladu se schváleným plánem
rekultivace v termínu konkrétně stanoveném v územním rozhodnutí o změně využití
území.“

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole obsahuje z hlediska charakteru hodnocené kapitoly
veškeré náležitosti a obsahově k ní není připomínek. Po formální stránce je však
nezbytné upozornit, že pasáže této kapitoly týkající osídlení, hmotného majetku a
kulturních památek jsou ve vztahu k lokalizaci záměru v zásadě nepodstatné, protože
jsou zcela mimo zájmové území posuzovaného záměru. Výše uvedený požadavek
Mm HK, odboru hlavního architekta je zapracován do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že:
Ø z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet
danou zátěž posuzovaný záměr má z hlediska významnosti a rozsahu
očekávaných vlivů lokální charakter; vlivy, a tím i popis a hodnocení současného
a výhledového stavu okolního prostředí regionálního významu není třeba
uvažovat ani hodnotit u žádného z dotčených složek či faktorů
Ø záměr je situován v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší; na tomto stavu má
vysoký podíl doprava, nicméně se zde projevují i další zdroje znečišťování
ovzduší včetně lokálních a zemědělských prací, které jsou nezanedbatelnými
zdroji tuhých znečišťujících látek
Ø v širším měřítku jsou problémy zejména z hlediska krátkodobých imisních
charakteristik (maximálních koncentrací), u který je pro některé látky imisní limit
překračován. Z hlediska dlouhodobých parametrů je kvalita ovzduší v území
přijatelná na střední úrovni zátěže
Ø záměr je lokalizován v návaznosti na stávající těžební plochu na ložisku Plačice.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již
realizovány v souvislosti s předchozí těžbou (vznik vodní plochy). Rozšíření těžby
na plochy zemědělské půdy a zvětšení vodní plochy jsou z tohoto hlediska málo
významné
Ø v území nejsou situovány prvky citlivé na změny ve struktuře a charakteru
povrchových nebo podzemních vod (zdroje pitné vody nebo zdroje léčivých vod).
Ø Morfologie zájmového území je významně ovlivněna existencí jezera po předchozí
těžbě, železničními tratěmi a okolní příměstskou zástavbou. Nově vznikají nebo
jsou pánovány komunikačními koridory (D11, R35, vnitroměstské komunikace).
Ø Řešené území a jeho okolí má v současné době charakter zemědělsko urbánní
krajiny. Převážnou část širšího řešeného území v současné době zaujímá kromě
vlastního prostoru těžby zemědělsky využívaná orná půda, dopravní stavby a
budovy. Jižním okrajem řešeného území prochází lokální biokoridor sledující tok
Labského náhonu. Západním okrajem řešeného území prochází železniční trať,
doprovázená travobylinnými porosty. Jediným kvalitním segmentem řešeného
území jsou listnaté porosty lužního charakteru, které tvoří východní hranici
řešeného území a navazují na Labský náhon.
Ø Fauna a flóra mimo prostory s dřevinnou vegetací jsou v současnosti značně
ochuzeny. Zatížení území rozšířením těžby na plochy orné půdy výrazně nezhorší
stav ekosystémů, ani neovlivní výskyt lokálních populací rostlin a živočichů,
pokud budou v maximální míře zachovány plochy s dřevinnými porosty v území.
Ø Záměr nepředstavuje žádné navýšení vstupů do životního prostředí ve srovnání
se současným stavem. Důsledkem je pokračování těžby na stávající úrovni a tím
prodloužení těžebních aktivit na lokalitě o cca 12 let, před finální rekultivací
celého území. Z tohoto pohledu nedojde vlivem posuzovaného záměru ani
k žádné významné změně v zatížení jednotlivých složek a faktorů prostředí
v zájmovém území.
Ø Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených
složkách a charakteristikách životního prostředí jsou hodnoceny jako
akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami
či předpisy. Záměr nevyvolá překročení únosné zátěže území, ani významné
trvalé změny v dílčích charakteristikách dotčeného území.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zhodnocení celkové kvality životního prostředí v dotčeném území je
nezbytné konstatovat, že s výjimkou výstupů týkající se nových nároků na plochy
jsou ostatní výstupy do jednotlivých složek životního prostředí v zásadě shodné se
stávajícím stavem, protože nedochází k podstatnějším změnám v nárocích na
dopravu nebo v hlukových parametrech ovlivňujících akustickou situaci v zájmovém
území. nedochází ani ke změně rozhodujících údajů týkajících se vstupů a výstupů
do jednotlivých složek životního prostředí. Lze tak vyvodit, že se samotným
rozšířením těžby tedy logicky mohou souviset především ty vlivy, působící na
přírodní složky ekosystémů, jde především o zásah do porostů dřevin nad levým
břehem meliorační svodnice směrem k Labskému náhonu (posudek požaduje
zachovat a v tomto smyslu změnit prostorový rozsah těžby), bude nutno řešit i ztrátu
biotopu části místní populace křečka polního.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že negativní vlivy se mohou potenciálně projevit zejména:
−
−
−
−
−

znečištěním ovzduší
hlukem
znečištěním vody a půdy
zvýšenou dopravou
psychickou zátěží

Dokumentace konstatuje, že nejbližší obytná zástavba se nachází cca 350 - 400 m
od hranice řešeného území na území městské části Plačice, severně od komunikace
v ulici Vlčnovické. Dokumentace konstatuje, že na základě informací zjištěných v
rámci zpracování oznámení a dokumentace lze předběžně vyloučit významné
negativní důsledky na veřejné zdraví v souvislosti s výše uváděnými faktory
z důvodů prezentovaných v příslušné části dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku v zásadě nerozporuje závěry zpracovatele dokumentace s tím,
že pro další projektovou přípravu je nezbytné respektovat základní kapacitní údaje
záměru tak, jak jsou prezentována v dokumentaci o hodnocení vlivů na životní
prostředí, které lze specifikovat následujícími doporučeními pro další projektovou
přípravu:
• maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 90 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu, pouze v pracovní dny (v sobotu a v neděli se těžba
nepovoluje)
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 80
pohyby nákladních automobilů
v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat městu a
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů
těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů
těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že s ohledem na zachování intenzity těžby na stejné
úrovni jako dosud, použití stejné dopravní techniky a stejných tras dopravy není
předpokládána prakticky žádná změna stávající imisní zátěže.
Dokumentace charakterizuje záměr jako nevýznamný zdroj znečišťování ovzduší a
emise látek z provozu těžby a úpravy štěrkopísku jsou označeny za velmi nízké až
zanedbatelné. Rovněž emise znečišťujících látek z vyvolané dopravy pro expedici
finálních výrobků jsou s ohledem na kapacitu těžby hodnoceny rovněž jako velmi
nízké.
V průběhu přípravných prací (skrývky ornice a zeminy) může docházet krátkodobě
ke zvýšené emisi prašných částic. Takové případy však budou časově limitovány a
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jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního staveniště a jeho nejbližší
okolí.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou dokumentací považovány za
nevýznamné a zanedbatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany
zpracovatele posudku podstatných připomínek. Lze předpokládat, že rozhodující vliv
na imisní situaci zájmového území může mít sekundární prašnost, případně příliš
velké plochy s provedenou skrývkou.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatel posudku následující
opatření:
• provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co
do četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak
co do způsobu tohoto čištění (zametání, kropení)
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem
minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
• roční postup skrývek před těžbou ve vztahu k postupnému zabírání pozemků řešit
v rozsahu do 1 ha (bude úměrně snižován v závislosti na aktuální mocnosti těžené
suroviny)
• deponie skrývky skladovat odděleně z hlediska kulturních vrstev půdy a z hlediska hlušiny
určené pro tvarování břehové linie; deponie musí být zabezpečeny tak, aby nebyly zdrojem
sekundární prašnosti, musí být chráněny před splachem povrchových vod

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že záměr se nachází v osamoceném prostoru, mimo
kontakt s obytnou zástavbou nebo jiné hlukově chráněné prostory. Vzdálenost
hranice těžby od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního
chráněného prostoru staveb je cca 350 - 400 metrů (východní okraj Plačic při ulici
Vlčkovické). Plocha těžebny je zahloubena cca 2 m pod terénem, vodní hladina, ze
které probíhá těžba, potom další cca 2 m pod plochou těžebny. Těžba a související
expedice jsou prováděny pouze v denním období.
Stávající těžba (hluk z provozovny) nezpůsobuje v chráněném prostoru přeslimitní
hlukové vlivy. To je prokázáno měřením ze dne 18.6.2007 (Protokol 2410/H104/DK/07). Tento vyhovující stav bude dle dokumentace zachován i po realizaci
záměru. Je však nutno nadále respektovat vyloučení nočního provozu těžby, protože
hygienický limit pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB je v chráněném venkovním prostoru
již obtížně splnitelný.
Dokumentace dále konstatuje, že vlivem záměru nedochází oproti stávajícímu stavu
k nárůstu intenzit dopravy a tím ani ke zvýšení hlukových hladin v okolí komunikací.
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S ohledem na celkové hlukové zatížení okolí dopravních komunikací přitom není
příspěvek těžby k hlukové situaci akusticky významný.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska vyhodnocení vlivů na akustickou situaci není ze strany zpracovatele
posudku podstatnějších připomínek. Z dosud provedeného měření nevyplývá
významnější riziko nadlimitního ovlivnění hlukem u nejbližších objektů obytné
zástavby.
V doporučeních předkládaného posudku je v rámci problematiky akustické situace
v území navrženo následující opatření:
•

po zahájení těžby v navrhovaném prostoru bude provedeno kontrolní měření hluku
v obdobném rozsahu dle protokolu o měření hlučnosti v mimopracovním prostředí 2410/H104/DK/07

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody
dokumentace specifikuje následující závěry:
Ø Záměr je bez přímých výstupů do povrchových vod. Územím těžby neprotéká
žádný povrchový tok, realizace záměru nevyžaduje přeložku vodních toků nebo
úpravy koryta. Záměr je bez nároků na vypouštění odpadních vod nebo vod se
změněnou kvalitou do vodních toků. Splaškové vody ze stávajícího provozního
zázemí jsou jímány a vyváženy na ČOV.
Ø Zájmové území je v současné době odvodňováno převážně infiltrací srážkových
vod do podzemí, odparem a evapotranspirací. Těžbou dojde k odkrytí hladiny
podzemní vody a srážkové vody spadlé na území ložiska se stanou přímo
součástí důlních vod, které jsou součástí pohybu podzemních vod na lokalitě.
Ø Realizací záměru nedojde k žádnému ovlivnění odtokových poměrů nebo
hydrologických charakteristik okolních vodních toků (Labského náhonu, Labe).
Ovlivnění odtokových poměrů v důsledku těžební činnosti není předpokládáno.
Vlivy lze hodnotit jako zanedbatelné až nulové.
Ø Záměr nepředstavuje žádné riziko pro povrchové vody v případě mimořádného
stavu a úniku nebezpečných látek (únik provozních látek z používané techniky)
v rámci těžby na lokalitě Plačice.
Ø Vlivem těžby nedojde ke změně generelního směru proudění podzemní vody.
Hladina stávajícího těžebního jezera byla dle hydrogeologického posouzení
(Petera 2006) zaměřena na úrovni 228,4 m n.m., s tím, že v závislosti na stavu
podzemních vod dochází ke kolísání hladiny v rozsahu ± 0,5 m. Obdobné
hodnoty lze očekávat v případě rozšíření těžebního jezera.
Ø Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou za běžného provozu očekávány. Záměr
je bez výstupů vod se změněnou kvalitou do vod podzemních. Těžba bude
zajištěna korečkovým bagrem s elektrickým pohonem.
Ø V provozu těžebny bude v nízkém rozsahu manipulováno se závadnými látkami
(pohonné hmoty pro manipulační techniku, mazadla). V případě mimořádného
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stavu spojeného s únikem takových látek bude bezprostředně ohrožena kvalita
horninového prostředí a následně podzemních vod.
Ø V okolí těžebny se nevyskytují žádné vodní zdroje určené pro hromadné
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Nejbližší domovní studny jsou situovány
cca 0,5 km proti směru proudění podzemních vod v obci Plačice. Těžbou nebude
ovlivněna jejich kvalita ani vydatnost.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Východním prostorem zájmového území pro rozšíření těžby prochází občasná
vodoteč meliorační kanál. Z hlediska neovlivnění odtokových poměrů je nezbytné
v souladu se závěry posuzované dokumentace požadovat respektování
následujícího doporučení:
• bude zachována funkčnost části koryta původního občasného toku, který nyní plni funkci
odvodňovacího příkopu vedoucího z jezera do Labského náhonu v jihovýchodní části
lokality; příkop nebude težbou rušen ani nahrazován v jiném místě

Zpracovatel posudku soudí, že nezbytným podkladem pro další projektovou přípravu
záměru musí být kladné vyjádření správce toku. V návrhu stanoviska je proto
formulováno následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru musí být doložení kladného stanoviska správce
toku k uvažovanému záměru

Z dokumentace vyplývá, že s provozem záměru existují určitá nevýznamná rizika
v případě havarijního úniku látek škodlivých vodám.
Dle zpracovatele posudku jsou pro minimalizaci rizik ve vztahu k ohrožení jakosti
povrchových a podzemních vod navrhována následující opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před
zahájením pracovní
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ
havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005
Sb.
• veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atest nepropustnosti jímky na splaškové vody
• v rámci další projektové přípravy budou doloženy objemy a způsoby skladování mazacích
tuků a olejů
• čerpání pohonných hmot nebude realizováno v prostoru těžebny;
nebudou skladovány PHM

v areálu těžebny

• mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou
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D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že navržené rozšíření těžby je situováno na zemědělském
půdním fondu a vyžádá si trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 12 ha. Dotčené půdy jsou
z hlediska produkční schopnosti podprůměrné a jsou zařazeny převážně do IV. třídy
ochrany ZPF, pouze necelá 2 % dotčených zemědělských ploch jsou řazena do II.
třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda se v dotčených plochách
nenachází. Z podkladů uvedených v dokumentaci vyplývá, že v řešeném prostoru
nedojde k zachování nedostupných nebo obtížně obhospodařovatelných ploch
zemědělské půdy, protože celé území mezi přirozenými hranicemi v terénu
(železniční tratě a Labský náhon) a těžebním jezerem bude vyňato ze ZPF, na části
(cca 7,5 ha) bude vytvořeno těžbou jezero, část (cca 4,5 ha) připadá na ochranná
pásma železničních tratí, kde bude provedena rekultivace se zaměřením na budoucí
využití území. Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Problematika vlivů na kvalitu půd není v dokumentaci řešena.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze se ztotožnit se závěry dokumentace z hlediska vyhodnocení významnosti vlivů
na ZPF. Toto vyhodnocení vyplývá ze zařazení většiny pozemků do IV. třídy
ochrany, kdy se jedná o půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu. Z hlediska velikosti vlivu, tedy rozsahu plošného záboru však vliv lze
označit za velký.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Zpracovatel posudku dále konstatuje, že z posuzované dokumentace není patrné,
zda-li záměr je realizován v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí
lesa. Podle údajů na mapě KN v příloze č. 2 je nepochybné, že do OP lesa
zasahováno minimálně ve dvou prostorech bude. Poněvadž na základě vyjádření
příslušných orgánů ochrany přírody (viz část V. posudku) je konstatována
nepřijatelnost zásahů do porostů na pozemcích podél levého břehu ,melioračního
kanálu, tak zachování tohoto kanálu s ochranným pilířem umožní i dostatečné
oddálení těžby od lesního porostu východně a SV od svodnice. Pro další projektovou
přípravu je formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa a případně zajistit v další projektové přípravě souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat případné podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

V souladu s posuzovanou dokumentací je pro další projektovou přípravu
formulováno následující doporučení:
• rozsah nově navrhované těžby musí respektovat ochranné pásmo dráhy

V souladu s vyjádřením Útvaru rozvoje města je v návrhu stanoviska formulována
následující podmínka:
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• po ukončení těžby bude lokalita ohraničená železničními tratěmi Hradec Králové - Chlumec
nad Cidlinou a Opatovice nad Labem - odbočka Plačice upravena v souladu se schváleným
plánem rekultivace v termínu konkrétně stanoveném v územním rozhodnutí o změně využití
území

Z hlediska odpadů vznikajících při přípravě zahájení těžby v navrhovaném prostoru
jsou pro další přípravu záměru formulována následující doporučení:
•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

v následujících
stupních
projektové dokumentace specifikovat
prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k vytěžení a přemístění cca
600 000 m3 skrývky (zemin) a suroviny, kterou tvoří kvartérní fluviální štěrkopísky.
Převážná část objemu těženého materiálu je pod hladinou podzemní vody, při těžbě
bude postupně vytvářeno a rozšiřováno těžební jezero, které bude mít po ukončení
těžby celkovou plochu cca 27 ha. Kvalita horninového prostředí nebude při běžném
provozu ovlivněna, ke znečistění může dojít pouze v důsledku havarijního úniku.
Dle inženýrsko geologického posouzení (Petera 2006) nebude mít těžba vliv na
stabilitu železničního tělesa při severozápadním a jihozápadním okraji těžebny, za
předpokladu zachování ochranného pilíře min. 40 m od osy kolejiště.
Využívání ložiska štěrkopísků je spojeno se zásahem do horninového prostředí.
Těžbou dojde k odkrytí hladiny podzemní vody a ke snížení terénu až na těžební
bázi v úrovni 218 – 223 m n.m. To představuje pokles vůči současnému stavu o cca
8 až 13 m.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z posuzované dokumentace vyplývá, že by navrhované rozšíření těžby nemělo
představovat výraznější vliv na horninové prostředí na přírodní zdroje. Tento závěr
vyplývá z inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení rozšíření těžby
štěrkopísku, která bylo zpracováno v roce 2006 Soukromou kanceláří pro průzkum a
inženýrskou činnost (Petera J.) Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace deklaruje, že navrhované rozšíření těžby je situováno převážně na
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intenzivně využívané orné půdě, kde nezasahuje do žádného přírodě blízkého
biotopu. Výjimkou jsou porosty charakteru luhu v jihovýchodním cípu těžebního
prostoru - podél Labského náhonu a bývalé občasné vodoteče, původně
procházející napříč územím. Navrženým rozšířením těžby na ložisku Plačice dojde k
likvidaci pouze malé části relativně přirozeného biotopu (odtěžení dřevin a vlastní
ostatní plochy ve východním cípu zájmového území, p.p.č. 643/2 a 643/3, (cca 3.000
m2 z celkového rozsahu cca 7,5 ha rozšíření) navazujícího bezprostředně na
ponechávaný pás šířky min. 15 m kolem Labského náhonu a na stávající lesní
pozemky a jejich ochranné pásmo. Nejcennější ekosystémy v blízkosti zájmového
území jsou situovány právě podél Labského náhonu, který je chráněn jako lokální
biokoridor.
Dokumentace deklaruje, že nebudou dotčeny populace zvláště chráněných druhů
rostlin a zásah do populaci dvou druhů červeného seznamu s ohledem na jejich
relativní běžnost v okolí není významný. Ani v plochách porostů dřevin nebyly
identifikovány ochranářsky hodnotnější druhy rostlin, do lesních porostů záměr
nezasahuje a vlivy rozkolísání hladiny podzemní vody dokumentace pro les
nepokládá za takové, aby mohly negativně ovlivnit poměry v lesních porostech.
Z hlediska ovlivnění fauny dokumentace konstatuje, že žádný ze zjištěných zvláště
chráněných druhů živočichů nebude rozšířením těžby významně negativně ovlivněn,
ani nebudou výrazně negativně ovlivněny podmínky pro výskyt lokálních populací
druhů vyskytujících se v zájmovém území záměru. Podrobněji jsou vlivy
vyhodnoceny následovně:
-

obojživelníci: skupina zelených skokanů, popř. jiné druhy – záměr na ně nebude mít negativní vliv
při dodržení podmínek uvedených v kap. D.IV - budou pro ně vytvořeny náhradní vhodné
biotopy – rozsáhlé pobřežní mělčiny a tůně oddělené od vlastního jezera (zabránění predačního
tlaku ze strany dravých ryb);

-

plazi: ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková – záměr na ně nebude mít negativní vliv
při dodržení podmínek uvedených v kap. D.IV – jižní a jihozápadní část vytěženého prostoru
bude víceméně ponechána „přirozenému“ vývoji (po vhodně provedených úpravách terénu,
popř. řídkých výsadbách a za podmínky následné péče);

-

ptáci:
o včelojed lesní – pravděpodobně pouze zalétává, bude nevýrazně ovlivněn vytěžením části
ostatní plochy s dřevinami (malá plocha ze stejnorodého porostu);
o žluva hajní – prokázané hnízdění, bude málo ovlivněna vytěžením části ostatní plochy
s dřevinami (malá plocha ze stejnorodého porostu);
o břehule říční – postupující těžba (vznik nových svislých stěn) je pro ni vhodná, při určité
opatrnosti je pro ni těžbou zaručená možnost hnízdění v následujících letech;
o koroptev polní – populace hodnocena jako zranitelná, původně pták stepí, u nás přizpůsoben
životu v otevřené zemědělské krajině, ale nutná možnost úkrytu + bohatá potravní nabídka
(semena plevelů, hmyz); vzhledem k tomu, že plocha pro těžbu je součástí rozsáhlých
zemědělských ploch, nebude pro ni zábor ZPF znamenat žádnou újmu, naopak ponechání
plochy kolem vlečky ladem jí poskytne vhodné podmínky k životu (písčitý úhor bez vegetace,
dále potravní nabídka i hnízdní možnosti); v případě nutnosti se může snadno přesunout za
železniční vlečku na přiléhající zemědělské plochy, neobdělávané plochy kolem náhonu a za
ním;
o lejsek šedý, slavík obecný - budou nevýrazně ovlivněni vytěžením části ostatní plochy
s dřevinami (malá plocha ze stejnorodého porostu);
o rorýs obecný, vlaštovka obecná – využívají lokalitu pouze při lovu – nebudou ovlivněni,
naopak pro ně nové biotopy (změna z intenzivně využívané zemědělské plochy na
přirozenější plochy) mohou znamenat zpestření a rozšíření potravní nabídky.

Ostatní živočišné druhy dle dokumentace nebudou navrženým záměrem nijak
výrazně negativně ovlivněny (ryby – rozšíření stávajícího životního prostoru, ptáci a
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savci – nebudou ovlivněni nebo budou ovlivněni nevýrazně – obdobně jako zvláště
chráněné druhy uvedené výše).
Dokumentace dále deklaruje, že smýcení dřevinných porostů v JV (V) části rozšíření
těžby lze pokládat za významný zásah do ekosystému a s tím spojené ovlivnění
některých druhů živočichů. Na tuto okolnost dokumentace reaguje ve smyslu, že v
případě realizace takového zásahu je nezbytné přizpůsobit postup těžby a následné
rekultivace tak, aby vybudování náhradních biotopů následovalo bezprostředně po
vytěžení této lokality v období před rozmnožováním obojživelníků, kteří mohou toto
území využít. Dále je zdůrazněna potřeba změny projektu rekultivace ve smyslu
vytvoření přírodě bližších podmínek břehové linie a poukazuje na rozpornost
prodlevy mezi vytvořením náhradních biotopů pro obojživelníky až v závěru
rekultivací.
Z hlediska vlivů na ekosystémy dokumentace konstatuje, že po ukončení těžby
vznikne v řešeném území rozsáhlá vodní plocha celkem pravidelného
lichoběžníkového tvaru s minimálním litorálním pásem a s poměrně značnou
hloubkou, takže vznik druhotných přírodě blízkých ekosystémů je poměrně
problematický, zejména proto, že budování případných náhradních biotopů bude
možno plně realizovat až po ukončení těžby. S vědomím tohoto rizika a na základě
upozornění na nežádoucí časové disproporce vniku náhradních biotopů za zábory i
malých kvalitativně hodnotných ploch dokumentace zdůrazňuje zejména:
o
o
o

o

o

o

o

o

V ochranném pásu podél železnice ( biotop koroptve polní) zachovat a podpořit alespoň v šíři 20
m travnatý pás , pouze se sporadickými solitérními keři.
čím delší a nepravidelnější bude břehová čára a rozsáhlejší pobřežní mělčiny, tím bude zásah
do ekologické únosnosti území menší.
Negativní vliv na lokální populace zvláště chráněných druhů živočichů, zaznamenaných
v zájmovém území nebo v jeho okolí je třeba vyloučit nebo omezit vhodným postupem těžby a
navazující postupnou rekultivací, případně v kombinaci s realizací náhradních biotopů před
zásahem na parcele č. 643/2, kde došlo ke spontánnímu rozvoji cenných ekosystémů.
Nejcennější ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány podél Labského náhonu,
který je chráněn jako lokální biokoridor a je současně významným biotopem řady živočichů.
Tento biokoridor, který poskytuje zázemí živočichům z širšího okolí, musí zůstat zcela nedotčen.
Zásah do prostoru v severovýchodním cípu lokality musí být omezen na mimovegetační období,
kdy většina zde se vyskytujících živočichů (zejména stěhovavé druhy) přezimuje mimo tuto
lokalitu.
Na ostatních dotčených plochách navrhovaná těžba nenaruší cenné ekosystémy, naopak změna
využití území se v cílovém stavu může projevit v pozitivním směru, neboť málo stabilní
agrocenózy mohou být nahrazeny částečně cennými vodními, mokřadními a lužními biotopy,
vytvořenými v rámci rekultivace po těžbě. V dané souvislosti je třeba citlivě přistupovat
k uvažovanému rekreačnímu využití lokality. Jde zejména o vymezení zón pro volný přístup
s rekreačním využitím formou vhodné rekultivace s výsadbami a omezení či vyloučení
některých nevhodných sportovních aktivit (např. provozování vodních skůtrů apod.).
Celkově lze tedy zásah (= provedení záměru) hodnotit jako podmínečně akceptovatelný při
respektování a dodržení navržených opatření ke snížení a eliminaci negativních důsledků na
flóru a faunu. Zásah do zemědělských ploch není z hlediska ochrany přírody negativním
zásahem, ale zásahem, který ve svém důsledku může za dodržení určitých principů a podmínek
znamenat zvýšení biodiverzity daného území.
Za podmínek postupné a citlivé rekultivace, a podpory mírného rekreačního využívání lokality,
lze i z hlediska ochrany přírody a krajiny navrhovaný záměr hodnotit jako akceptovatelný.
V dlouhodobém horizontu lze očekávat spíše pozitivní vliv revitalizovaných ploch po těžbě, čímž
dojde k rozšíření ploch s vegetací, vytvářejících širší zázemí i pro živočišné druhy, které se
v území vyskytují. Negativem je zásah do relativně nedotčeného území ostatních ploch
(p.č.643/2 a 643/3), jedná se však o poměrně malou plochu porostů, táhnoucích se dále po obou
stranách i březích Labského náhonu. Tento negativní zásah může být vyvážen vhodně
provedenou rekultivací na přiměřeně velkých plochách celého areálu těžebny s tím, že
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nenahradí sice stávající stromovou vegetaci a s ní svázané příslušné biotopy, ale může
znamenat vytvoření nových vhodných biotopů a zlepšení podmínek pro jiné živočišné, popř.
rostlinné druhy vyskytující se na lokalitě (i dosud nezaznamenané)

Dokumentace v úvodu kapitoly D.IV v části ochrana přírody a krajiny pokládá za
potřebné řešit především to, aby navrhovaná opatření měla za cíl zmírnění dopadů
těžby na krajinný ráz a umožnit zachování chráněných druhů živočichů v území a to
zejména:
−

koroptve polní (travnaté porosty v koridoru železniční trati),

−

břehule říční (vhodné odtěžení hnízdní stěny),

−

plazů (zachování dřevinných porostů ve východní části lokality a travobylinných porostů
s keři podél železniční vlečky),

−

rozmnožování obojživelníků v celém průběhu těžby (porosty ve východní části lokality),

−

úpravy břehů nově vytvářené nádrže.

Opatření vycházejí z následujících doporučení:
−

ponechání dřevinných porostů v území, včetně části porostů na parcele 643/2,

−

vytvoření zálivů a nepravidelné břehové čáry, čímž vznikne přírodě blízký tvar břehu
nádrže,

−

ponechání či vybudování tůní a terénních depresí v ploše severně od Labského náhonu a
na části parcely 643/2, které budou refugiem obojživelníků jak po dobu těžby tak po jejím
ukončení a rekultivaci,

−

ponechání a doplnění travnatého pásu v ochranném pásmu železniční trati v minimální
šířce 20 m jako koridoru teplomilného hmyzu a útočiště koroptve polní,

−

výsadba dřevin na březích jezera (s vyloučením borovice lesní a stanovištně
neodpovídajících druhů),

−

budování mělkých tůní oddělených od vlastní vodní hladiny vytěženého prostoru pro
rozmnožování obojživelníků.

Po rekultivaci vzniknou v území následující výhledové biotopy (dle katalogu biotopů
ČR):
§

K2.1. - vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů

§

M1 - rákosiny a vegetace vysokých ostřic

§

L2 - lužní lesy

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S většinou prezentovaných vývodů a závěrů lze v zásadě souhlasit, zejména
s hodnocením vlivů na floru a fytocenózy, zde pouze chybí bližší vyhodnocení vlivů
na mimolesní porosty u melioračního náhonu (občasné vodoteče). V kontextu vlivů
na ekosystémy je doporučeno porosty nad levým břehem meliorační strouhy
zachovat (viz příslušný komentář).
Zpracovatelský tým posudku však pokládá za nezbytné upozornit především na
následující klíčové aspekty problematiky vlivů na faunu:
o

Oproti dokumentaci byl doplňujícím průzkumem subdodavatele posudku zjištěn výskyt silně
ohroženého druhu křečka polního přímo v zájmovém území rozšíření na polích (aktivní nora).V
tomto kontextu jakákoli skrývka celého nadložního profilu znamená likvidaci populace a nelze jí
zabránit ani obvyklým doporučením na období skrývek do závěru vegetačního období, poněvadž
v této době již jedinci druhu začínají řešit zásoby na přezimování a přípravu k zimnímu spánku.
Z tohoto důvodu je nezbytné k vypuzení druhu ze zájmového území využít specifický postup,
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prověřený
AOPK v Brně na některých jihomoravských lokalitách. Skrývky na plochách
s prokázaným výskytem křečka (nutno detailně ověřit po sklizni) je nutno provádět postupně
v tenkých vrstvách 15 – 20 cm denně (vždy 2-3 dny bezprostředně po sobě), kdy následkem
rušení se jedinci přemístí mimo dotčené prostory. Pokud je zjištěno plošnější rozložení nor, je
nutno řešit celoplošně. Důležitým aspektem uvedené metody postupné vrstevné skrývky půdního
horizontu je směřování jejího provedení mimo období tvorby zásob a zimního spánku, tedy mimo
období od poloviny září do března. Za ideální termín je možné pokládat období od poloviny srpna
do poloviny září. Uvedené období je již většinově bezrizikové i z hlediska výskytu koroptví nebo
na zemi hnízdících ptáků (skřivan, strnad, event. kulík říční apod.), jinak je obecně vhodnější
skrývky řešit až v závěru vegetačního období. V uvedeném smyslu je formulováno i příslušné
doporučení do návrhu stanoviska příslušném úřadu.
o

Je nutno podpořit závěry zpracovatelů dokumentace ve smyslu, že realizaci alespoň částí
náhradních biotopů pro obojživelníky je nutno řešit ještě před jejich dotčením (zásah do litorálů
v jižní části při zahájení vlastního rozšíření těžby) mimo prostory navrhovaného rozšíření a
realizaci biotopů dle návrhu biologické rekultivace následně dořešit ve smyslu navrženého
projektu; dále je nutno podpořit závěry zpracovatelů dokumentace ve smyslu trvalého
ponechávání alespoň částí stěn pro vyhnízdění břehule říční (s ohledem na tažnost druhu není
organizační problém, řešeno na řadě jiných písníků i v okolí).

o

V rámci rekultivací je nezbytné kromě zásady postupnosti vytvořit i dřevinami neosázené plochy,
některé ani neohumusované (vznik potřebných xerofytních enkláv, podmínka pro přežívání
blanokřídlých, některých drhů brouků, ploštic, motýlů a zejména podpora biotopů pro slně
ohrožené druhy ještěrky obecné a slepýše křehkého). Rovněž v tomto smyslu je navržena
konkretizace doporučení, které autoři dokumentace jinak směrují k návrhu rekultivací
(diverzifikace břehové linie, travnaté pásy u kolejí aj.).

o

S ohledem na výraznou ochuzenost ekosystémů na většině zájmového území je nutno
navrhovaný zásah v prostoru nad levým břehem meliorační strouhy na poz.,p.č. 643/2,3 pokládat
za nepříznivý i pro faunu, poněvadž jde o funkčně navazující území na biokoridor podél Labského
náhonu

Ostatní dokumentací prezentované vlivy a způsoby jejich řešení je možno z pohledu
zpracovatelského týmu posudku akceptovat a podpořit řadu doporučení
zpracovatelského týmu dokumentace do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Nad
rámec těchto opatření jsou formulována následující doporučení do návrhu
stanoviska:
• zajistit aktuální biologický doprůzkum řešeného území odborně způsobilou osobou
s důrazem na průzkum četnosti křečka polního v zájmovém území před vlastním zahájením
těžby (nejlépe operativně po sklizni plodin) a na základě tohoto průzkumu konkretizovat
doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru z hlediska ochrany tohoto druhu
• na základě výsledků průzkumu ohledně výskytu křečka polního realizovat po projednání
s orgány ochrany přírody (otázka výjimek) a příslušným znaleckým pracovištěm (např.
AOPK ČR – metodický dozor) systém postupných vrstevnatých vícedenních skrývek s tím,
že mocnost denní skrývky nepřesáhne 20 cm. Termín těchto skrývek realizovat ke konci
léta v období do poloviny září běžného roku; tyto skrývky řešit postupně pro každou etapu
skrývek maximálního ročního postupu těžeb samostatně

Z pohledu vlivů na ekosystémy lze s většinou výstupů autorů dokumentace souhlasit
s výjimkou podmíněné akceptovatelnosti zásahů do pozemků p.č. 643/2 a 643/3 nad
levým břehem meliorační svodnice (konstatována negativnost zásahu, ale není
ošetřena např. formou doporučení tyto plochy zachovat, jde o okrajovou polohu
zájmového území). Z tohoto důvodu zpracovatelský tým posudku ve vztahu
k hodnocení porostů na obou uvedených pozemcích nad levým břehem
melioračního kanálu pokládá za účelné tyto zachovat, těžební hranici ukončit
vhodným ochranným pilířem podél břehu svodnice a uvedené pozemky (včetně
kanálu) z ploch aktivní těžby vyjmout. Toto doporučení zpracovatelského týmu
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posudku má oporu i z důvodu, že je navrženo jižní část zájmového území těžby řešit
jako prvek ekologické stability, takže není účelné funkční součást kostry ekologické
stability přímo narušovat. Jinak lze ostatní výstupy dokumentace podpořit.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým posudku za
potřebné do návrhu stanoviska uplatnit následující doporučení:
• ze zájmového území pro těžbu vyloučit plochy poz. p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú.Plačice
z důvodu ochrany mimolesního porostu a přímé návaznosti na lokální biokoridor podél
Labského náhonu, závěrný svah umístit tak, aby zajistil dostatečný ochranný pilíř podél
levého břehu meliorační svodnice.

S návrhy opatření v úvodu kapitoly D.IV jako řešení vlivů na ekosystémy lze
souhlasit, pouze je nutno doplnit potřebu podpory i biotopů řady T5 – T5.1 jednoletá
vegetace písčin, T5.2 otevřené trávníky písčin a T5.3 kostřavové trávníky písčin,
poněvadž tyto biotopy spontánně vznikají jako iniciační fáze sukcese na
disturbovaných plochách písčin. V tomto kontextu je nutno doporučit omezení
výsadeb borovice lesní a biologickou rekultivaci zejména jižního břehu řešit jako
mozaiku ploch.
Jinak je doporučeno do návrhu stanoviska (s určitou konkretizací) promítnout
následující podmínky z kapitoly D.IV. dokumentace, s upřesněním či konkretizací
dokumentací navržených formulací:
• těžbu realizovat postupně tak, aby v období rozmnožování a hnízdění živočichů probíhala
v severní části těžebního prostoru (vzdálenější od Labského kanálu) a mimo toto období
pak v jeho jižní části.
• řešit odtěžení stávající obsazené stěny s norami břehulí říčních v jižní části lokality
v hloubce cca 70 – 100 cm; zásah provést v mimohnízdním období (IX. – III.); pro možnost
koexistence těžby a hnízdění břehulí organizačně řešit odtěžení potřebného množství
materiálu ve štěrkovně v zimním období tak, aby v období hnízdění mohla být alespoň část
některé z nově vzniklých svislých stěn ponechána po celé hnízdní období (III – IX) bez
zásahu.
• plán rekultivace konkretizovat ve smyslu principu rozlišení (rozčlenění) rekultivovaného
území na části, kterou je možno využívat i pro účely krátkodobé rekreace (severní, západní
a severovýchodní část celé plochy písníku včetně rozšíření) a na části vyhrazené pro
účely ochrany přírody, kam se nebudou soustřeďovat žádné aktivity podporující rekreační
funkci (území podél JV části a meliorační svodnice, kolem Labského náhonu a navazující
plocha až po křižovatku dvou větví železnice).
• v plánu rekultivací dále zajistit uplatnění následujících zásad:
−
−
−
−
−

Rekultivaci řešit postupně, v závislosti na konkrétních časových postupech těžby, nikoli až jako
výslednou úpravu těžebního jezera jako celku.
Rekultivovaná plocha nesmí být ani v budoucnu nijak oplocena (znamenalo by to zamezení
pohybu některých druhů živočichů a v případě vniknutí dovnitř prakticky jejich uvěznění).
Zcela nevhodné je využití (i v budoucnu) pro dlouhodobou rekreaci (stavba chat a jiných
rekreačních objektů).
Nutná je co největší pestrost v úpravě břehů (vertikální i horizontální), zejména v oblasti
revitalizace přírodní zóny a rozmanitost úprav rekultivovaných ploch.
Břehy resp. jejich přechod do vody upravit různými způsoby - v některých místech ponechat
alespoň dočasně kolmé stěny pro břehuli, vytvořit schody nebo terasy, někde vytvořit svah
přecházející do vody pod navrhovaným úhlem 15o, někde vytvořit svahy mírnější (až téměř
roviny) a prostorově obsáhlejší s větším rozsahem mělčin a širším litorálem (pro tento účel se
nabízí prostor v západním cípu přes jižní hranici až po vnitřní kout těžebního prostoru u
Labského kanálu).
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−

−

−
−

−

−

−
−

−

−

Pozvolné svahy musí zasahovat tak daleko do vody, aby i při nejnižší úrovni hladiny vody
v jezeře zasahovaly ještě několik metrů do vody ve stejném (malém) sklonu – to je důležité jak
pro obojživelníky, tak i pro suchozemské živočichy.
Břehovou čáru nedržet v přesné přímce – je vhodné břehy alespoň mírně zvlnit a zaoblit vnitřní
rohy těženého prostoru (lze využít pro vytvoření mělčin a tůní pro obojživelníky) – přesné
geometrické tvary (přímka, ostré úhly) působí uměle a nepřirozeně.
Možné (nikoliv nutné) je vytvoření ostrůvku trvale odděleného od pevniny, kde budou někteří
živočichové chráněni před predátory.
navrhnout vytvoření mělčin a oblastí tůněk ve větším rozsahu, než je v předloženém projektu.
Tůňky by měly být různorodé co do velikosti, hloubky, sklonu svahů (spíše mírné) i vegetace;
vhodné jsou trvalé i dočasné tůně (v závislosti na hladině spodní vody různá hloubka tůněk).
Tůně a mělčiny by měly být rozmístěny po celém obvodu jezera, ovšem s těžištěm v jižní a
západní části (návaznost na Labský náhon + oblast s převahou přírodních funkcí).
V části těžebního prostoru rekultivovaného pro přírodní funkce neprovádět rekultivaci
navrhovaným způsobem (urovnání terénu, navezení ornice, založení travního porostu, atd.); ale
nutné ponechat část břehů i samovolné sukcesi; tato iniciální stanoviště budou vhodným
náhradním biotopem pro řadu zjištěných živočichů a mohou umožnit existenci i druhům, které se
zde dosud příliš neuplatnily kvůli zemědělskému hospodaření.
V rámci formování jižní strany písníku řešit mozaiku ploch včetně otevřených trávníků písčin
(T5.1 – T5.3) a snížit plochy výsadby borovice lesní a dalších navrhovaných druhů jen na
skupinové výsadby s dostatečnými prolukami pro vznik mozaiky stanovišť
V souvislosti s rekultivací a dalšími úpravami nepoužívat žádné chemické prostředky (pro
odplevelení, proti okusu, přihnojování a podobně).
Omezit zejména v jižní a jihozápadní části u vlečky výsadby dřevin a vysázené skupinové
porosty ponechat bez dosazování až do úhynu 30-50% pro každou dřevinu důvodu udržení
nesouvislého zápoje a mozaiky stanovišť.
Zajistit, aby veškerý materiál použitý pro zemní úpravy měl původ v prostoru řešeného písníku
(různé nekvalitní, málo hodnotné materiály z ložiska nebo nepoužitelné frakce), ev. z jiné
štěrkovny nebo pískovny v okolí, nepřipouštět navážení žádného odpadu, materiálů či zemin
z jiných vzdálenějších míst z důvodu prevence ruderalizace lokality – zavlečení plevelných a
agresivních rostlinných druhů a tím ohrožení celého území.
Prostor provozního zázemí rekultivovat na lesní plochu nebo mimolesní porosty dřevin

Pro fázi realizace je potom doporučeno:
•

v rámci postupné rekultivace písníku důsledně uplatňovat zásady aktualizovaného
projektu rekultivace ve smyslu zásad, navržených pro fázi přípravy

•

provádět pravidelný monitoring fauny a flóry v pásu biokoridoru podél Labského kanálu
o následující periodicitě průzkumu: před zahájením zemních prací, a následně pravidelně
v období max. 5 let až do doby ukončení rekultivace území

•

rekultivační práce řešit průběžně s postupem těžby a ukončeny nejpozději v roce 2020,
kdy je plánováno ukončení těžby na ložisku

•

na rekultivovaných plochách zajistit trvalou následnou péči – péče o dřeviny, likvidace
agresivních druhů, dle nutnosti sečení založených i samovolně vzniklých travních ploch,
udržování částí ploch bez vegetace, udržování tůní a mělčin apod.; veškeré práce řešit
pod odborným dozorem (zajištění tzv. ekologického dozoru odborně způsobilé osoby –
např. se specializací v oboru botaniky a zoologie)
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu

Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek. Na území navrženého
rozšíření těžby ložiska Plačice nejsou vyloučeny archeologické nálezy.
Dokumentace konstatuje, že záměr neovlivňuje stávající intenzitu dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska podkladů, dostupných v době procesu posuzování vlivů na životní
prostředí lze podmínečně s uvedeným konstatováním vyslovit souhlasit. Z hlediska
provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb., což je povinnost vyplývající
z příslušného složkového zákona. Není pouze zřejmé, zda na dotčených pozemcích
jsou meliorační zařízení. Z hlediska vlivů na dopravní a jinou infrastrukturu ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.

40

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska
jejich
velikosti
a
významnosti
a
možnosti
přeshraničních vlivů
Dokumentace konstatuje, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody,
hluk apod.) jsou celkově málo významné a tudíž nepovedou ke znečišťování nebo
poškozování životního prostředí.
Z dokumentace dále vyplývá, že nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a
veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny, které by
mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování
příslušných hygienických limitů (znečištění ovzduší, hluk).
Dokumentace z hlediska vlivů na ovzduší konstatuje, že tyto vlivy na imisní situaci
lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné, záměr nepředstavuje žádnou změnu
vůči současnému stavu.
Taktéž z hlediska působení hluku nepředstavuje záměr žádný významnější problém.
S ohledem na skutečnost, že měření hluku prokázalo dodržení požadovaných limitů,
lze konstatovat, že tento stav zůstane zachován i za předpokladu rozšíření a
pokračování těžby.
Ve vztahu k vlivům na vodu dokumentace konstatuje, že místně významné vlivy na
hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s předchozí těžbou (otevření hladiny podzemních vod, přerušení občasné vodoteče).
Rozšíření vodní plochy těžebny je z tohoto hlediska málo významné. Proto jsou i
vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků jakož i vlivy na hladinu
podzemních vod v zájmovém území hodnoceny jako nevýznamné.
Z hlediska vlivů na půdu je konstatováno, že tyto lze hodnotit jako nízké, dotčené
pozemky jsou zařazeny převážně do IV. třídy ochrany ZPF; negativní vlivy na kvalitu
půdy nejsou očekávány. Vliv na plochy určené k plnění funkcí lesa je dle
dokumentace nulový.
Z dokumentace vyplývá, že rozšíření těžby na lokalitě Plačice může negativně
ovlivnit faunu vázanou na vlhká a podmáčená stanoviště v příměstské zóně Hradce
Králové a vnese nový prvek do krajinného rázu stávající zemědělsko lesní krajiny,
ovlivněné urbanizací. Význam těchto negativních vlivů je střední s lokálním
rozsahem. Za podmínek postupné a citlivé rekultivace, a podpory mírného
rekreačního využívání lokality, lze i z hlediska ochrany přírody a krajiny navrhovaný
záměr hodnotit jako akceptovatelný.
Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny. Nepřímé
vlivy spojené s možným dopadem na podmínky existence stávajícího biotopu jsou
hodnoceny jako nízké.
Vůči navržené stavbě nejsou dle dokumentace z hlediska ochrany flóry a fauny
žádné zásadní výhrady. Plocha navrženého rozšíření těžby leží na současných
polních kulturách a do přirozeného biotopu zasahuje pouze okrajově. Žádný ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebude rozšířením těžby významně
negativně ovlivněn, ani nebudou negativně ovlivněny podmínky pro výskyt lokálních
populací druhů vyskytujících se v zájmovém území záměru.
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Dokumentace dochází k závěru, že navrženým rozšíření těžby na ložisku Plačice
nedojde k likvidaci ani přímému ovlivnění žádného významného biotopu. Nejcennější
ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány podél Labského náhonu,
který je chráněn jako lokální biokoridor a je současně významným biotopem řady
živočichů. Zásah do stávající vegetace v severovýchodním cípu lokality musí být
omezen na mimovegetační období, kdy většina zde se vyskytujících živočichů
(zejména stěhovavé druhy) přezimuje mimo tuto lokalitu.
V území určeném pro těžbu se nenachází prvky územního systému ekologické
stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky. Plocha těžby není
součástí žádného zvláště chráněného území ani lokalit soustavy Natura 2000. Vlivy
na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako negativní, malého významu. Po
ukončení těžby a následné rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše
pozitivní dopady na krajinu a její charakteristiky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v území, kde dle územního plánu je
uvedená aktivita možná.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí lze v zásadě vyslovit souhlas se závěry dokumentace. V zásadě se jedná o
pokračování stávající těžby, tudíž je zjevné, že vlivy související s těžbou ve své
podstatě zůstávají zachovány a výrazněji se nemění.
Výjimku z tohoto konstatování činí oblast vlivů na přírodní složku ekosystémů, neboť
nově jsou záměrem spojeny nové nároky plochy, kde lze i negativní vlivy na přírodní
složku ekosystémů očekávat, v daném kontextu je doporučeno vypuštění okrajové V
–JV části zájmového území návrhu rozšíření těžby nad levým břehem melioračního
kanálu.

D.III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Dokumentace konstatuje, že dobývání nerostné suroviny na ložisku Plačice bude
činností prováděnou hornickým způsobem, při níž je organizace povinna postupovat
podle schválené dokumentace a za podmínek stanovených ve vydaných povoleních
a rozhodnutích. Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů v
průběhu těžební činnosti připadá příslušným úřadům státní správy (Státní báňská
správa), provoz plovoucích zařízení spadá pod dohled Státní plavební správy.
Potenciální rizika těžební činnosti vyplývají z geologické pozice ložiska a
chráněných vodohospodářských zájmů. V souvislosti s provozem záměru lze
uvažovat následující rizikové stavy:
→ únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a
podzemních vod a ohrožení jakosti vodních zdrojů;
→ ohrožení vydatnosti vodních zdrojů;
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→ požár.
Dokumentace konstatuje, že realizace posuzovaného záměru nebude mít za
následek zvýšení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná obvyklými technickými a
organizačními opatřeními.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. V tomto smyslu
jsou formulována i doporučení pro další projektovou přípravu záměru v zásadě
shodně se zpracovatelem dokumentace:
•

před zahájením těžby v řešeném prostoru bude
aktualizovaný provozní řád

•

před zahájením těžby v řešeném prostoru bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru

vypracován a předložen ke schválení

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaný záměr na rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice je územně
vymezen dotčenými pozemky a hranicemi navrženého těžebního prostoru
v projektové dokumentaci a v této dokumentaci. Záměr je navržen a hodnocen
v jedné variantě umístění (lokalizace). Situování ložiska územní varianty vylučuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lokalizační varianta je dle názoru zpracovatele pozemku jasná, navrhovaný roční
objem těžby taktéž. Je tudíž patrné, že v uvedeném případě variantní posouzení
záměru není oznamovatelem předloženo a ani v procesu EIA nebylo požadováno.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rozhodující aspekty technického řešení záměru lze charakterizovat následovně:
ü Skrývkové práce - V předstihu před těžebním řezem musí být provedena skrývka
ornice o průměrné mocnosti 0,25 m a výkliz písčito-jílovitých hlín. Ornice bude
sejmuta buldozerem a uloží se na mezideponii v předpolí těžebního řezu, ze které
se odveze nákladními automobily k rekultivaci. Výklizové zeminy se budou
odtěžovat nakladačem nebo lopatovým rypadlem přímo z řezu a přemísťovat na
úpravu těžebních řezů.
ü Těžební práce budou s ohledem na hladinu podzemních vod na ložisku a
mocnost skrývek prováděny vodní těžbou. Bude využíván plovoucí korečkový
bagr s dopravníky. Hydrogeologické poměry ložiska umožňují dobývat štěrkopísek
z vody plovoucím korečkovým rypadlem s elektropohonem.
ü Vytěžená surovina se pomocí dopravníků přemístí na břeh a uloží na mezideponii,
ze které se bude po dehydrataci nakládat čelním kolovým nakladačem nebo
lopatovým rypadlem na nákladní automobily, které ji přepraví k další úpravě
tříděním. Vytěžená surovina se pomocí dopravníku, který je součásti plovoucího
rypadla, a případně dalšího dopravníku umístěného na břehu, přemístí na břeh a
uloží na dočasnou dehydratační deponii.
ü K úpravě suroviny se bude používat třídička (bez typového označeni) a od ní
budou jednotlivé frakce dopravovány dopravníky na expediční deponie. Z nich se
štěrkopísek naloží čelním kolovým nakladačem na dopravní prostředky
odběratelů.
ü Štěrkopísek se bude třídit na frakce 0 - 4, 4 - 16 a nad 16 mm. Jednotlivé frakce
se uloží na samostatné deponie, ze kterých se čelním kolovým nakladačem naloží
na dopravní prostředky zákazníků. Prašnost vlastního procesu třídění je
zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
ü Expedice - Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke
spotřebiteli. K nakládce bude použito kolového nakladače s dieselovým motorem.
ü Veškerá doprava se bude provádět nákladními automobily, pouze na krátké
vzdálenosti od rypadla na břeh (do 20 m) a od výsypky třídičky na deponii (rovněž
do 20 m) se surovina bude dopravovat pomocí pásových dopravníků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že jak v rámci popisu stavebního řešení záměru,
tak i navrhovaných opatření pro omezení nepříznivých vlivů, je posuzovaný materiál
prezentován v akceptovatelné podobě pouze s výhradou, že v rámci popisu způsobu
těžby se některé pasáže zbytečně několikrát opakují. Popis těžby je jasný, ověřený a
tudíž nelze předpokládat s ohledem na technické řešení záměru, že by nebyly
identifikovány veškeré vlivy, které by mohly ovlivnit hodnocené složky životního
prostředí.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací
schopností a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení
procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb.
v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci s výjimkou těch, která zpracovatelský tým
posudku nepokládá z věcných nebo administrativních důvodů za účelné
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
•

zajistit aktuální biologický doprůzkum řešeného území odborně způsobilou osobou
s důrazem na průzkum četnosti křečka polního v zájmovém území před vlastním
zahájením těžby (nejlépe operativně po sklizni plodin) a na základě tohoto průzkumu
konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru z hlediska ochrany tohoto
druhu

•

na základě výsledků průzkumu ohledně výskytu křečka polního realizovat po projednání
s orgány ochrany přírody (otázka výjimek) a příslušným znaleckým pracovištěm (např.
AOPK ČR – metodický dozor) systém postupných vrstevnatých vícedenních skrývek s tím,
že mocnost denní skrývky nepřesáhne 20 cm. Termín těchto skrývek realizovat ke konci
léta v období do poloviny září běžného roku; tyto skrývky řešit postupně pro každou etapu
skrývek maximálního ročního postupu těžeb samostatně

•

ze zájmového území pro těžbu vyloučit plochy poz. p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú.Plačice
z důvodu ochrany mimolesního porostu a přímé návaznosti na lokální biokoridor podél
Labského náhonu, závěrný svah umístit tak, aby zajistil dostatečný ochranný pilíř podél
levého břehu meliorační svodnice.

•

maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 90 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu, pouze v pracovní dny (v sobotu a v neděli se těžba
nepovoluje)

•

doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 80
pohyby nákladních automobilů v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat městu a
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů
těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů
těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny
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•

těžbu realizovat postupně tak, aby v období rozmnožování a hnízdění živočichů probíhala
v severní části těžebního prostoru (vzdálenější od Labského kanálu) a mimo toto období
pak v jeho jižní části.

•

řešit odtěžení stávající obsazené stěny s norami břehulí říčních v jižní části lokality
v hloubce cca 70 – 100 cm; zásah provést v mimohnízdním období (IX. – III.); pro možnost
koexistence těžby a hnízdění břehulí organizačně řešit odtěžení potřebného množství
materiálu ve štěrkovně v zimním období tak, aby v období hnízdění mohla být alespoň
část některé z nově vzniklých svislých stěn ponechána po celé hnízdní období (III – IX) bez
zásahu.

•

plán rekultivace konkretizovat ve smyslu principu rozlišení (rozčlenění) rekultivovaného
území na části, kterou je možno využívat i pro účely krátkodobé rekreace (severní, západní
a severovýchodní část celé plochy písníku včetně rozšíření) a na části vyhrazené pro
účely ochrany přírody, kam se nebudou soustřeďovat žádné aktivity podporující rekreační
funkci (území podél JV části a meliorační svodnice, kolem Labského náhonu a navazující
plocha až po křižovatku dvou větví železnice).

•

v plánu rekultivací dále zajistit uplatnění následujících zásad:
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−

−

−
−

Rekultivaci řešit postupně, v závislosti na konkrétních časových postupech těžby, nikoli až jako
výslednou úpravu těžebního jezera jako celku.
Rekultivovaná plocha nesmí být ani v budoucnu nijak oplocena (znamenalo by to zamezení pohybu
některých druhů živočichů a v případě vniknutí dovnitř prakticky jejich uvěznění).
Zcela nevhodné je využití (i v budoucnu) pro dlouhodobou rekreaci (stavba chat a jiných rekreačních
objektů).
Nutná je co největší pestrost v úpravě břehů (vertikální i horizontální), zejména v oblasti revitalizace
přírodní zóny a rozmanitost úprav rekultivovaných ploch.
Břehy resp. jejich přechod do vody upravit různými způsoby - v některých místech ponechat alespoň
dočasně kolmé stěny pro břehuli, vytvořit schody nebo terasy, někde vytvořit svah přecházející do vody
pod navrhovaným úhlem 15o, někde vytvořit svahy mírnější (až téměř roviny) a prostorově obsáhlejší
s větším rozsahem mělčin a širším litorálem (pro tento účel se nabízí prostor v západním cípu přes jižní
hranici až po vnitřní kout těžebního prostoru u Labského kanálu).
Pozvolné svahy musí zasahovat tak daleko do vody, aby i při nejnižší úrovni hladiny vody v jezeře
zasahovaly ještě několik metrů do vody ve stejném (malém) sklonu – to je důležité jak pro obojživelníky,
tak i pro suchozemské živočichy.
Břehovou čáru nedržet v přesné přímce – je vhodné břehy alespoň mírně zvlnit a zaoblit vnitřní rohy
těženého prostoru (lze využít pro vytvoření mělčin a tůní pro obojživelníky) – přesné geometrické tvary
(přímka, ostré úhly) působí uměle a nepřirozeně.
Možné (nikoliv nutné) je vytvoření ostrůvku trvale odděleného od pevniny, kde budou někteří
živočichové chráněni před predátory.
navrhnout vytvoření mělčin a oblastí tůněk ve větším rozsahu, než je v předloženém projektu. Tůňky by
měly být různorodé co do velikosti, hloubky, sklonu svahů (spíše mírné) i vegetace; vhodné jsou trvalé i
dočasné tůně (v závislosti na hladině spodní vody různá hloubka tůněk). Tůně a mělčiny by měly být
rozmístěny po celém obvodu jezera, ovšem s těžištěm v jižní a západní části (návaznost na Labský
náhon + oblast s převahou přírodních funkcí).
V části těžebního prostoru rekultivovaného pro přírodní funkce neprovádět rekultivaci navrhovaným
způsobem (urovnání terénu, navezení ornice, založení travního porostu, atd.); ale nutné ponechat část
břehů i samovolné sukcesi; tato iniciální stanoviště budou vhodným náhradním biotopem pro řadu
zjištěných živočichů a mohou umožnit existenci i druhům, které se zde dosud příliš neuplatnily kvůli
zemědělskému hospodaření.
V rámci formování jižní strany písníku řešit mozaiku ploch včetně otevřených trávníků písčin (T5.1 –
T5.3) a snížit plochy výsadby borovice lesní a dalších navrhovaných druhů jen na skupinové výsadby
s dostatečnými prolukami pro vznik mozaiky stanovišť
V souvislosti s rekultivací a dalšími úpravami nepoužívat žádné chemické prostředky (pro odplevelení,
proti okusu, přihnojování a podobně).
Omezit zejména v jižní a jihozápadní části u vlečky výsadby dřevin a vysázené skupinové porosty
ponechat bez dosazování až do úhynu 30-50% pro každou dřevinu důvodu udržení nesouvislého
zápoje a mozaiky stanovišť.
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−

−

Zajistit, aby veškerý materiál použitý pro zemní úpravy měl původ v prostoru řešeného písníku (různé
nekvalitní, málo hodnotné materiály z ložiska nebo nepoužitelné frakce), ev. z jiné štěrkovny nebo
pískovny v okolí, nepřipouštět navážení žádného odpadu, materiálů či zemin z jiných vzdálenějších míst
z důvodu prevence ruderalizace lokality – zavlečení plevelných a agresivních rostlinných druhů a tím
ohrožení celého území.
Prostor provozního zázemí rekultivovat na lesní plochu nebo mimolesní porosty dřevin

•

roční postup skrývek před těžbou ve vztahu k postupnému zabírání pozemků řešit
v rozsahu do 1 ha (bude úměrně snižován v závislosti na aktuální mocnosti těžené
suroviny)

•

bude zachována funkčnost části koryta původního občasného toku, který nyní plni funkci
odvodňovacího příkopu vedoucího z jezera do Labského náhonu v jihovýchodní části
lokality; příkop nebude težbou rušen ani nahrazován v jiném místě

•

součástí další projektové přípravy záměru musí být doložení kladného stanoviska správce
toku k uvažovanému záměru

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa a případně zajistit v další projektové přípravě souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat případné podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

•

rozsah nově navrhované těžby musí respektovat ochranné pásmo železnice

•

v rámci další projektové přípravy budou doloženy
mazacích tuků a olejů

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v následujících
stupních
projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

po ukončení těžby bude lokalita ohraničená železničními tratěmi Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou a Opatovice nad Labem - odbočka Plačice upravena v souladu se
schváleným plánem rekultivace v termínu konkrétně stanoveném v územním rozhodnutí o
změně využití území

objemy a způsoby skladování

Opatření pro fázi výstavby
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
• před zahájením těžby v řešeném prostoru bude
aktualizovaný provozní řád

vypracován a předložen ke schválení

• před zahájením těžby v řešeném prostoru bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru
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• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ
havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005
Sb.
• veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atest nepropustnosti jímky na splaškové vody

Opatření pro fázi provozu
•

po zahájení těžby v navrhovaném prostoru bude provedeno kontrolní měření hluku
v obdobném rozsahu dle protokolu o měření hlučnosti v mimopracovním prostředí 2410/H104/DK/07

•

deponie skrývky skladovat odděleně z hlediska kulturních vrstev půdy a z hlediska hlušiny
určené pro tvarování břehové linie; deponie musí být zabezpečeny tak, aby nebyly
zdrojem sekundární prašnosti, musí být chráněny před splachem povrchových vod

•

v rámci postupné rekultivace písníku důsledně uplatňovat zásady aktualizovaného
projektu rekultivace ve smyslu zásad, navržených pro fázi přípravy

•

provádět pravidelný monitoring fauny a flóry v pásu biokoridoru podél Labského kanálu
o následující periodicitě průzkumu: před zahájením zemních prací, a následně pravidelně
v období max. 5 let až do doby ukončení rekultivace území

•

rekultivační práce řešit průběžně s postupem těžby a ukončeny nejpozději v roce 2020,
kdy je plánováno ukončení těžby na ložisku

•

na rekultivovaných plochách zajistit trvalou následnou péči – péče o dřeviny, likvidace
agresivních druhů, dle nutnosti sečení založených i samovolně vzniklých travních ploch,
udržování částí ploch bez vegetace, udržování tůní a mělčin apod.; veškeré práce řešit
pod odborným dozorem (zajištění tzv. ekologického dozoru odborně způsobilé osoby –
např. se specializací v oboru botaniky a zoologie)

•

provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co
do četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak
co do způsobu tohoto čištění (zametání, kropení)

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot
s cílem minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před
zahájením pracovní

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

čerpání pohonných hmot nebude realizováno v prostoru těžebny;
nebudou skladovány PHM

•

mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou

v areálu těžebny

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
1) Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 5809/ZP/2008 – Čr, eč. 48750/2008
vyjádření ze dne: 30.4. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska ochrany ovzduší a odpadového hospodářství jakož i z hlediska
ochrany vod nejsou k uvažovanému záměru připomínky.
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je uvedeno, že záměr svým umístěním a
charakterem může zčásti negativně ovlivnit stávající biotopy zvláště chráněných
druhů živočichů ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu
bude nezbytné v další etapě přípravy záměru respektovat opatření uvedená
v kapitole D.IV – Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů. Zejména bude nutné zájmové území rekultivovat a revitalizovat
ve prospěch prvků územního systému ekologické stability dle zásad uvedených
v citované kapitole. rekultivace a revitalizace těžebny a okolí nemusí být přitom
v konfliktu se zájmy budoucího rekreačního využití části lokality. Krajský úřad dále
sděluje, že pro další fázi přípravy záměru bude nezbytné získat výjimku k zásahu
do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle § 56 zákona o ochraně
přírody, kterou může udělit krajský úřad – pro ohrožené druhy a Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR – pro silně a kriticky ohrožené druhy (vyjmenovány v příloze 1,
kapitola 1.10 dokumentace, strana 2).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve výstupech posudku je jednoznačně doporučeno plochy nad levým břehem
meliorační svodnice ze zájmového území těžby vypustit a tím ochránit ekosystémy
na poz.p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú. Plačice před exploatací a i okrajovým zásahem, ve
vztahu k jejich přímé návaznosti na funkční lokální biokoridor podél Labského
náhonu a polohu v OP nadregionálního biokoridoru.
Zpracovatelský tým posudku potvrdil a konkretizoval návrhy a doporučení,
navrhovaná zpracovatelským týmem dokumentace, pro provedení rekultivací s tím,
že z uvedených doporučení (mimo požadavky na kácení dřevin) v zásadě vycházel.
A doporučil některá doplnění a konkretizace (mozaika stanovišť na jižním břehu,
preference podpory i xerofytních stanovišť apod.). Konkretizovaná verze doporučení
je promítnuta do návrhu stanoviska příslušného úřadu.
Nad rámec podkladů a údajů dokumentace byl přímo v ploše navrhovaného
rozšíření těžby dokladován výskyt silně ohroženého druhu křečka polního, takže ve
výstupech posudku je doporučen specifický postup, ověřený Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR v Brně na některých jihomoravských lokalitách (bylo
zpracovateli posudku konzultováno), vedoucí k bezeškodnému vypuzení jedinců
druhu ze zájmového území.
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2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
č.j.: hk/5106/07/10/hok.phd.hk/pa
vyjádření ze dne: 22.4. 2008
Podstata vyjádření:

Krajská hygienická stanice nemá k uvažovanému záměru připomínek.

3) Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
č.j.: 27515/ENV/08/1028/660/08
vyjádření ze dne: 15.4. 2008
Podstata vyjádření:

Vzhledem k tomu, že je zemědělský půdní fond chráněn jako jedna z hlavních složek
životního prostředí, nelze souhlasit s tvrzením, že „vlivy na zábor půdy v zájmovém
území záměru lze hodnotit jako nízké, a s ohledem na charakter půdního pokryvu
jako málo významné“ (str. 55). Při případném odnímání půdy náležející do ZPF musí
být posuzována nezbytnost tohoto odnětí, např. ve vztahu k těžbě štěrkopísku a
rekultivaci po ní na dalších lokalitách v regionu. O žádosti k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF na základě
ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve
znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme na to , že plán rekultivace odnímané půdy
musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 7 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., včetně
časového postupu provádění technické a biologické rekultivace v mapové i textové
části
Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze se ztotožnit se závěry dokumentace z hlediska vyhodnocení významnosti vlivů
na ZPF. Toto vyhodnocení vyplývá ze zařazení většiny pozemků do IV. třídy
ochrany, kdy se jedná o půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu. Z hlediska velikosti vlivu, tedy rozsahu plošného záboru však vliv lze
označit za velký. Současně však z obdržených vyjádření nevyplývá předpoklad, že by
zábor ZPF mohl být limitující z hlediska případné realizace záměru. Podmínky žádosti
k odnětí půdy ze ZPF jakož i požadavky na obsah Plánu rekultivace odnímané půdy
vyplývají z příslušného složkového zákona a jeho prováděcích předpisů. Zpracovatel
posudku se nedomnívá, že by tyto materiály nezbytně musely být součástí
dokumentace EIA. Zpracovatel posudku soudí, že v rámci rozhodnutí o odnětí ze
ZPF příslušný orgán ochrany ZPF posoudí i nezbytnost tohoto odnětí i ve vztahu
k těžbě štěrkopísku na dalších lokalitách v regionu.
4) Obvodní báňský úřad v Trutnově
č.j.: 1473/08/Ši/Lá
vyjádření ze dne: 16.4. 2008
Podstata vyjádření:

K uvažovanému záměru nejsou ze strany úřadu připomínky
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5) Magistrát města Hradec Králové
odbor životního prostředí
č.j.: SZ MMHK/053755/2008/ŽP/Čre MMHK/055470/2008
vyjádření ze dne: 30.4. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska vodního hospodářství je se záměrem vysloven souhlas za předpokladu
striktního dodržování stanovených hranic a limitů těžby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Stanovené hranice a limity těžby budou v rámci řešeného záměru dodrženy.
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je se záměrem vysloven souhlas za
podmínky, že vlastní těžba nebude zasahovat na pozemek p.č. 643/2, 643/3 k.ú.
Plačice. Je konstatováno, že záměr má významný vliv na životní prostředí, zejména
může velmi negativně ovlivnit stávající biotopy chráněných druhů živočichů a
ptactva. Velká část v území hnízdících ptáků je vázána na zbytky stromové
vegetace. Jedná se o plochu, která je součástí jediného kvalitnějšího segmentu
řešeného území, vytváří přirozené prostředí a zázemí pro floru a faunu. Aby vlastní
ztížení území bylo rozšířením těžby minimalizováno, aby nebyl výrazně zhoršen
stav ekosystémů, výskyt lokálních populací rostlin, živočichů a ptactva, měly by být
v maximální možné míře zachovány plochy s dřevinnými porosty v území. Navržené
rekultivace nijak výrazně stromovou vegetaci v daném prostoru neposilují – omezení
vyplývá z ochranného pásma Českých drah. Následná opatření, tj. řádná rekultivace,
tudíž nemůže tento biotop nahradit. Jak vyplývá ze zpracovaného projektu
biologické rekultivace, 2. etapa, která se týká jmenovaných pozemků, je bez
založení nových ploch zeleně. K dalším etapám, jejichž cílem je po vytěžení vytvořit
vhodné podmínky pro budoucí využití vodní plochy k rekreačním a sportovním
účelům konstatujeme, že se jedná o nesoulad s požadavky pro ochranu přírody.
Proto by měla být jižní část zájmové lokality ponechána ve stavu přirozené vegetace,
která tak mimo jiné posílí zachování vztahů v krajině a posílení významných
krajinných prvků, jimiž jsou navazující lesní porost a Labský náhon. Zachování
předmětných pozemků bude pro vlastní těžbu znamenat omezení jen velmi
nepatrné, naopak pro účely ochrany přírody se jedná o lokalitu zcela zásadní.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku došel v rámci svých ověřovacích průzkumů ke
shodnému závěru. Ve výstupech posudku je tedy jednoznačně doporučeno plochy
nad levým břehem meliorační svodnice ze zájmového území těžby vypustit a tím
ochránit ekosystémy na poz.p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú. Plačice před exploatací a i
okrajovým zásahem, ve vztahu k jejich přímé návaznosti na funkční lokální
biokoridor podél Labského náhonu a polohu v OP nadregionálního biokoridoru.
c) Z hlediska ochrany ZPF je konstatováno, že je nutné postupovat v souladu se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
tzn. samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedná se o konstatování, které jasně vyplývá ze složkového zákona o půdě, a proto
ho zpracovatel posudku ponechává bez komentáře.
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d) Z hlediska odpadového hospodářství je vysloven se záměrem souhlas za
předpokladu striktního dodržování stanovených podmínek pro nakládání s odpady,
které budou vznikat z provozní činnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Opět se jedná o jasný požadavek vyplývající z příslušného složkového zákona a
souvisejících předpisů, které musí být respektovány bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
e) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k záměru připomínky.
6) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
č.j.: ČIŽP/45/IPP/0808510.001/08/KRR
vyjádření ze dne: 29.4. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska ochrany ovzduší je uvedeno, že při skrývce, manipulaci se suchými
substráty a při dopravě je třeba vhodnými technickými opatřeními minimalizovat
sekundární prašnost a její vliv na přilehlé okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedený požadavek je zapracován do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
b) Z hlediska ochrany vod je uvedeno, že vzhledem k nakládání s pohonnými
hmotami a mazadly, může dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod.
Proto je nutné vypracovat plán opatření pro případy havárie podle vyhlášky č.
450/2005 Sb. a tento schválit příslušným vodoprávním úřadem. Zdůrazňujeme i
potřebu platného osvědčení o vodotěsnosti podzemní jímky, která slouží
k shromažďování odpadních splaškových vod. Provoz těžby štěrkopísku musí být
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění předpisů.
Jinak bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené požadavky jsou zapracovány do podmínek v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
c) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k záměru připomínky
d) Z hlediska ochrany lesa nejsou k dokumentaci připomínky.
e) Z hlediska ochrany přírody je uvedeno, že rozsah ploch bez ornice ovlivňuje
krajinný ráz (společně s materiálem na těchto plochách uskladněným). Proto
v kapitole D.IV nejednoznačně stanovený nejvyšší rozsah ročních skrývek (do cca 1
ha) doporučujeme změnit na přesný limit do 1 ha. V dokumentaci je dále uvedeno
velké množství opatření k vyloučení, snížení i kompenzaci nepříznivých vlivů na
zvláště chráněné druhy živočichů. Z důvodu jejich funkčnosti (a oprávněnosti jejich
zohlednění) je nezbytné zajistit možnost využívání ochranného pásma železniční
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trati a ploch u železniční vlečky právě pro stávající suchozemské druhy (koroptev,
plazy). Na tomto území proto nebude možné například odvážet vytěžený materiál.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Požadavek na jasné omezení plochy skrývek do 1 ha je formulován v návrhu
stanoviska příslušnému úřadu i z hlediska vlivů na ovzduší.
Jinak je nutno s názorem OI ČIŽP vyslovit souhlas, ve výstupech posudku je navržen
a konkretizován způsob rekultivace jižní strany navrhovaného písníku, včetně
požadavku na minimalizaci výsadeb a podpory xerofytních trávníků na pískách
(biotopy řady T5 - vzniknou i vlivem disturbance bez překrývání zeminami).

7) Karel Moravec
vyjádření ze dne : 9.5. 2008
Podstata vyjádření:

Je upozorněno, že již současná těžba štěrkopísku způsobuje znečištění komunikací.
Za suchého období jsou prašné, za mokra blátivé. Je upozorněno, že neprobíhá
kropení komunikací. Dále je upozorněno, že těžba se bude postupně přibližovat
obytné zástavbě podél Pardubické ulice až po ulici Kutnohorskou.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Požadavek na omezování sekundární prašnosti je formulován jako jedno
z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Obdobně je požadováno,
aby po zahájení těžby v navrhovaném novém prostoru bylo provedeno nové měření
hluku směrem k nejbližší obytné zástavbě v rozsahu již provedeného měření v rámci
posuzované dokumentace o hodnocení vlivů.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci
Hradec Králové a v katastrálním území Plačice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na přírodní
složky ekosystémů v zájmovém území a vlivy na ovzduší zejména z hlediska
sekundární prašnosti..
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Alexandrem Mertlem, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 45335/ENV/06.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona, z hlediska vypovídací schopnosti však na
hranici akceptovatelnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro
přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou ze strany
zpracovatele posudku podmiňující pro realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice
ve variantě navržené oznamovatelem
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících ze
stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Wonkova ul. 1142, 500 02 Hradec Králové
___________________________________________________________________
V Hradci Králové dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

Rozšíření těžby štěrkopísků na ložisku Plačice

I.2. Kapacita záměru:
plocha těžby

- navržený trvalý zábor
z toho plocha dotčená těžbou
z toho plocha v ochranném pásmu drah

118.980 m2
74.580 m2
44.400 m2

- navržený dočasný zábor (cesty a manipulační plochy) 9.626 m2
plocha těžebního jezera - stávající
180.000 m2 (18 ha)
- cílová
270.000 m2 (27 ha)
kapacita těžby
90 000 t/rok – max.

I.3. Umístění:

kraj:
obec:
KÚ:

Královéhradecký
Hradec Králové
Plačice

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

Hradecký písek, a.s.

I.5. IČO oznamovatele:

25 58 78 54

I.6. Sídlo oznamovatele:

Hradecký písek, a.s.
Žižkova 63
616 00 Brno
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v červnu 2007 oprávněnou osobou Ing. Alexandrem Mertlem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 45335/ENV/06.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v dubnu 2008 oprávněnou osobou Ing. Alexandrem Mertlem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 45335/ENV/06.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 /
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v červnu 2008.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v červnu
2007
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 06.07.2007
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 07.08.2007 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, č.j. 10899/ZP/2007-dr, a to s následujícím závěrem:
Záměr stavby „Rozšíření těžby štěrkopísků na ložisku Plačice “ naplňuje dikci bodu
2.5., kategorie II, přílohy č.1 k zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významné vlivy na životní
prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2
k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv
na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona č.100/2001 Sb.
Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo zahájeno
09.04.2008
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne 19.05.2008
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 24.06.2008
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
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Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 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, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1) Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 5809/ZP/2008 – Čr, eč. 48750/2008
vyjádření ze dne: 30.4. 2008
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
č.j.: hk/5106/07/10/hok.phd.hk/pa
vyjádření ze dne: 22.4. 2008
3) Ministerstvo životního prostředí
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
č.j.: 27515/ENV/08/1028/660/08
vyjádření ze dne: 15.4. 2008
4) Obvodní báňský úřad v Trutnově
č.j.: 1473/08/Ši/Lá
vyjádření ze dne: 16.4. 2008
5) Magistrát města Hradec Králové
odbor životního prostředí
č.j.: SZ MMHK/053755/2008/ŽP/Čre MMHK/055470/2008
vyjádření ze dne: 30.4. 2008
6) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
č.j.: ČIŽP/45/IPP/0808510.001/08/KRR
vyjádření ze dne: 29.4. 2008
7) Karel Moravec
vyjádření ze dne : 9.5. 2008
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy přírodní složky
ekosystémů a na imisní situaci v zájmovém území působenou sekundární prašností.
Ve vztahu k uvedeným aspektům je také formulováno těžiště doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Rozhodující aspekty technického řešení záměru lze charakterizovat následovně:
ü Skrývkové práce - V předstihu před těžebním řezem musí být provedena skrývka
ornice o průměrné mocnosti 0,25 m a výkliz písčito-jílovitých hlín. Ornice bude
sejmuta buldozerem a uloží se na mezideponii v předpolí těžebního řezu, ze které
se odveze nákladními automobily k rekultivaci. Výklizové zeminy se budou
odtěžovat nakladačem nebo lopatovým rypadlem přímo z řezu a přemísťovat na
úpravu těžebních řezů.
ü Těžební práce budou s ohledem na hladinu podzemních vod na ložisku a
mocnost skrývek prováděny vodní těžbou. Bude využíván plovoucí korečkový
bagr s dopravníky. Hydrogeologické poměry ložiska umožňují dobývat štěrkopísek
z vody plovoucím korečkovým rypadlem s elektropohonem.
ü Vytěžená surovina se pomocí dopravníků přemístí na břeh a uloží na mezideponii,
ze které se bude po dehydrataci nakládat čelním kolovým nakladačem nebo
lopatovým rypadlem na nákladní automobily, které ji přepraví k další úpravě
tříděním. Vytěžená surovina se pomocí dopravníku, který je součásti plovoucího
rypadla, a případně dalšího dopravníku umístěného na břehu, přemístí na břeh a
uloží na dočasnou dehydratační deponii.
ü K úpravě suroviny se bude používat třídička (bez typového označeni) a od ní
budou jednotlivé frakce dopravovány dopravníky na expediční deponie. Z nich se
štěrkopísek naloží čelním kolovým nakladačem na dopravní prostředky
odběratelů.
ü Štěrkopísek se bude třídit na frakce 0 - 4, 4 - 16 a nad 16 mm. Jednotlivé frakce
se uloží na samostatné deponie, ze kterých se čelním kolovým nakladačem naloží
na dopravní prostředky zákazníků. Prašnost vlastního procesu třídění je
zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
ü Expedice - Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke
spotřebiteli. K nakládce bude použito kolového nakladače s dieselovým motorem.
ü Veškerá doprava se bude provádět nákladními automobily, pouze na krátké
vzdálenosti od rypadla na břeh (do 20 m) a od výsypky třídičky na deponii (rovněž
do 20 m) se surovina bude dopravovat pomocí pásových dopravníků.

58

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice

Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že jak v rámci popisu stavebního řešení záměru,
tak i navrhovaných opatření pro omezení nepříznivých vlivů, je posuzovaný materiál
prezentován v akceptovatelné podobě pouze s výhradou, že v rámci popisu způsobu
těžby se některé pasáže zbytečně několikrát opakují. Popis těžby je jasný, ověřený a
tudíž nelze předpokládat s ohledem na technické řešení záměru, že by nebyly
identifikovány veškeré vlivy, které by mohly ovlivnit hodnocené složky životního
prostředí. Z této skutečnosti se také odvíjí návrh stanoviska a doporučení pro další
přípravu a provoz záměru.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou podmiňující pro realizaci záměru.
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III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel
jednovariantní řešení.
Návrh takovéhoto řešení je v dokumentaci logicky zdůvodněn.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 7
vyjádření dotčených orgánů státní správy, obce, občanů a občanských sdružení,
která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Obdržená vyjádření k uvažované dokumentaci jsou v zásadě bez připomínek,
vyjádření jednoho občana upozorňuje na zvýšenou sekundární prašnost v lokalitě.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části
V. předkládaného posudku s tím, že připomínky vyplývající z těchto vyjádření byla
buď zpracovatelem posudku komentována, respektive ve formě podmínek navržena
do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek
v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný úřad podle §22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí,
vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů,
zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3
téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Rozšíření těžby štěrkopísků na ložisku Plačice
ve variantě navržené oznamovatelem
za předpokladu, níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
•

zajistit aktuální biologický doprůzkum řešeného území odborně způsobilou osobou
s důrazem na průzkum četnosti křečka polního v zájmovém území před vlastním
zahájením těžby (nejlépe operativně po sklizni plodin) a na základě tohoto průzkumu
konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru z hlediska ochrany tohoto
druhu

•

na základě výsledků průzkumu ohledně výskytu křečka polního realizovat po projednání
s orgány ochrany přírody (otázka výjimek) a příslušným znaleckým pracovištěm (např.
AOPK ČR – metodický dozor) systém postupných vrstevnatých vícedenních skrývek s tím,
že mocnost denní skrývky nepřesáhne 20 cm. Termín těchto skrývek realizovat ke konci
léta v období do poloviny září běžného roku; tyto skrývky řešit postupně pro každou etapu
skrývek maximálního ročního postupu těžeb samostatně

•

ze zájmového území pro těžbu vyloučit plochy poz. p.č. 643/2 a 643/3 v k.ú.Plačice
z důvodu ochrany mimolesního porostu a přímé návaznosti na lokální biokoridor podél
Labského náhonu, závěrný svah umístit tak, aby zajistil dostatečný ochranný pilíř podél
levého břehu meliorační svodnice.

•

maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 90 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu, pouze v pracovní dny (v sobotu a v neděli se těžba
nepovoluje)

•

doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 80
pohyby nákladních automobilů v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat městu a
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů
těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů
těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny

•

těžbu realizovat postupně tak, aby v období rozmnožování a hnízdění živočichů probíhala
v severní části těžebního prostoru (vzdálenější od Labského kanálu) a mimo toto období
pak v jeho jižní části.
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•

řešit odtěžení stávající obsazené stěny s norami břehulí říčních v jižní části lokality
v hloubce cca 70 – 100 cm; zásah provést v mimohnízdním období (IX. – III.); pro možnost
koexistence těžby a hnízdění břehulí organizačně řešit odtěžení potřebného množství
materiálu ve štěrkovně v zimním období tak, aby v období hnízdění mohla být alespoň
část některé z nově vzniklých svislých stěn ponechána po celé hnízdní období (III – IX) bez
zásahu.

•

plán rekultivace konkretizovat ve smyslu principu rozlišení (rozčlenění) rekultivovaného
území na části, kterou je možno využívat i pro účely krátkodobé rekreace (severní, západní
a severovýchodní část celé plochy písníku včetně rozšíření) a na části vyhrazené pro
účely ochrany přírody, kam se nebudou soustřeďovat žádné aktivity podporující rekreační
funkci (území podél JV části a meliorační svodnice, kolem Labského náhonu a navazující
plocha až po křižovatku dvou větví železnice).

•

v plánu rekultivací dále zajistit uplatnění následujících zásad:
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−

−

−
−

−

Rekultivaci řešit postupně, v závislosti na konkrétních časových postupech těžby, nikoli až jako
výslednou úpravu těžebního jezera jako celku.
Rekultivovaná plocha nesmí být ani v budoucnu nijak oplocena (znamenalo by to zamezení pohybu
některých druhů živočichů a v případě vniknutí dovnitř prakticky jejich uvěznění).
Zcela nevhodné je využití (i v budoucnu) pro dlouhodobou rekreaci (stavba chat a jiných rekreačních
objektů).
Nutná je co největší pestrost v úpravě břehů (vertikální i horizontální), zejména v oblasti revitalizace
přírodní zóny a rozmanitost úprav rekultivovaných ploch.
Břehy resp. jejich přechod do vody upravit různými způsoby - v některých místech ponechat alespoň
dočasně kolmé stěny pro břehuli, vytvořit schody nebo terasy, někde vytvořit svah přecházející do vody
pod navrhovaným úhlem 15o, někde vytvořit svahy mírnější (až téměř roviny) a prostorově obsáhlejší
s větším rozsahem mělčin a širším litorálem (pro tento účel se nabízí prostor v západním cípu přes jižní
hranici až po vnitřní kout těžebního prostoru u Labského kanálu).
Pozvolné svahy musí zasahovat tak daleko do vody, aby i při nejnižší úrovni hladiny vody v jezeře
zasahovaly ještě několik metrů do vody ve stejném (malém) sklonu – to je důležité jak pro obojživelníky,
tak i pro suchozemské živočichy.
Břehovou čáru nedržet v přesné přímce – je vhodné břehy alespoň mírně zvlnit a zaoblit vnitřní rohy
těženého prostoru (lze využít pro vytvoření mělčin a tůní pro obojživelníky) – přesné geometrické tvary
(přímka, ostré úhly) působí uměle a nepřirozeně.
Možné (nikoliv nutné) je vytvoření ostrůvku trvale odděleného od pevniny, kde budou někteří
živočichové chráněni před predátory.
navrhnout vytvoření mělčin a oblastí tůněk ve větším rozsahu, než je v předloženém projektu. Tůňky by
měly být různorodé co do velikosti, hloubky, sklonu svahů (spíše mírné) i vegetace; vhodné jsou trvalé i
dočasné tůně (v závislosti na hladině spodní vody různá hloubka tůněk). Tůně a mělčiny by měly být
rozmístěny po celém obvodu jezera, ovšem s těžištěm v jižní a západní části (návaznost na Labský
náhon + oblast s převahou přírodních funkcí).
V části těžebního prostoru rekultivovaného pro přírodní funkce neprovádět rekultivaci navrhovaným
způsobem (urovnání terénu, navezení ornice, založení travního porostu, atd.); ale nutné ponechat část
břehů i samovolné sukcesi; tato iniciální stanoviště budou vhodným náhradním biotopem pro řadu
zjištěných živočichů a mohou umožnit existenci i druhům, které se zde dosud příliš neuplatnily kvůli
zemědělskému hospodaření.
V rámci formování jižní strany písníku řešit mozaiku ploch včetně otevřených trávníků písčin (T5.1 –
T5.3) a snížit plochy výsadby borovice lesní a dalších navrhovaných druhů jen na skupinové výsadby
s dostatečnými prolukami pro vznik mozaiky stanovišť
V souvislosti s rekultivací a dalšími úpravami nepoužívat žádné chemické prostředky (pro odplevelení,
proti okusu, přihnojování a podobně).
Omezit zejména v jižní a jihozápadní části u vlečky výsadby dřevin a vysázené skupinové porosty
ponechat bez dosazování až do úhynu 30-50% pro každou dřevinu důvodu udržení nesouvislého
zápoje a mozaiky stanovišť.
Zajistit, aby veškerý materiál použitý pro zemní úpravy měl původ v prostoru řešeného písníku (různé
nekvalitní, málo hodnotné materiály z ložiska nebo nepoužitelné frakce), ev. z jiné štěrkovny nebo
pískovny v okolí, nepřipouštět navážení žádného odpadu, materiálů či zemin z jiných vzdálenějších míst
z důvodu prevence ruderalizace lokality – zavlečení plevelných a agresivních rostlinných druhů a tím
ohrožení celého území.
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−

Prostor provozního zázemí rekultivovat na lesní plochu nebo mimolesní porosty dřevin

•

roční postup skrývek před těžbou ve vztahu k postupnému zabírání pozemků řešit
v rozsahu do 1 ha (bude úměrně snižován v závislosti na aktuální mocnosti těžené
suroviny)

•

bude zachována funkčnost části koryta původního občasného toku, který nyní plni funkci
odvodňovacího příkopu vedoucího z jezera do Labského náhonu v jihovýchodní části
lokality; příkop nebude težbou rušen ani nahrazován v jiném místě

•

součástí další projektové přípravy záměru musí být doložení kladného stanoviska správce
toku k uvažovanému záměru

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa a případně zajistit v další projektové přípravě souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat případné podmínky, kterými může
být uvedený souhlas podmíněn

•

rozsah nově navrhované těžby musí respektovat ochranné pásmo železnice

•

v rámci další projektové přípravy budou doloženy
mazacích tuků a olejů

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

po ukončení těžby bude lokalita ohraničená železničními tratěmi Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou a Opatovice nad Labem - odbočka Plačice upravena v souladu se
schváleným plánem rekultivace v termínu konkrétně stanoveném v územním rozhodnutí o
změně využití území

objemy a způsoby skladování

Opatření pro fázi výstavby
•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

před zahájením těžby v řešeném prostoru bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný provozní řád

•

před zahájením těžby v řešeném prostoru bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru
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•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný „Plán opatření pro případ
havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005
Sb.

•

veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atest nepropustnosti jímky na splaškové vody

Opatření pro fázi provozu
•

po zahájení těžby v navrhovaném prostoru bude provedeno kontrolní měření hluku
v obdobném rozsahu dle protokolu o měření hlučnosti v mimopracovním prostředí
2410/H-104/DK/07

•

deponie skrývky skladovat odděleně z hlediska kulturních vrstev půdy a z hlediska
hlušiny určené pro tvarování břehové linie; deponie musí být zabezpečeny tak, aby
nebyly zdrojem sekundární prašnosti, musí být chráněny před splachem povrchových
vod

•

v rámci postupné rekultivace písníku důsledně uplatňovat zásady aktualizovaného
projektu rekultivace ve smyslu zásad, navržených pro fázi přípravy

•

provádět pravidelný monitoring fauny a flóry v pásu biokoridoru podél Labského kanálu
o následující periodicitě průzkumu: před zahájením zemních prací, a následně pravidelně
v období max. 5 let až do doby ukončení rekultivace území

•

rekultivační práce řešit průběžně s postupem těžby a ukončeny nejpozději v roce 2020,
kdy je plánováno ukončení těžby na ložisku

•

na rekultivovaných plochách zajistit trvalou následnou péči – péče o dřeviny, likvidace
agresivních druhů, dle nutnosti sečení založených i samovolně vzniklých travních ploch,
udržování částí ploch bez vegetace, udržování tůní a mělčin apod.; veškeré práce řešit
pod odborným dozorem (zajištění tzv. ekologického dozoru odborně způsobilé osoby –
např. se specializací v oboru botaniky a zoologie)

•

provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co
do četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak
co do způsobu tohoto čištění (zametání, kropení)

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové
komunikace i manipulační
zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot
s cílem minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy
před zahájením pracovní

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

čerpání pohonných hmot nebude realizováno v prostoru těžebny;
nebudou skladovány PHM

•

mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou

64

v areálu těžebny

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice

Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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