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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
S-MOST s.r.o.
A. 2.I :
259 68 564
A. 3. Sídlo:
Je ná 570
500 03 Hradec Králové
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Ing. Petr Jedlinský
Je ná 570
500 03 Hradec Králové
Tel : 602438938
e-mail : jedlinsky.p@centrum.cz

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Rozší ení t žby ze zemníku Roudnice – 3. etapa.
Plánovaný zám r lze dle jeho charakteru za adit dle p ílohy . 1 zákona 100/2001 Sb.,
v platném zn ní, do kategorie II bodu 2.5 sloupce B – t žba nerostných surovin 10 000 až
1 000 000 tun za rok.
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Stávající stav:
Probíhá 1. etapa t žby výhradního ložiska št rkopísku v dobývacím prostoru Roudnice sever na ploše 25,51592ha.
Maximální ro ní kapacita t žební innosti je 550 000 m3/rok, tj.825 000 t/rok.
P ipravuje se 2. etapa t žby výhradního ložiska št rkopísku v dobývacím prostoru Roudnicesever.
Zám r:
Zám rem je 3. etapa t žby nevýhradního ložiska št rkopísku navazující na t žbu
v dobývacím prostoru Roudnice – sever.
Maximální ro ní kapacita t žební innosti 400 000 m3/rok, tj. 600 000 t/rok.
Odhadovaná kapacita ložiska 3. etapy je 450 000 m3.
Rozloha ešeného území je 12,3314 ha, z toho t žitelná plocha je cca 11,5 ha, zbylých cca
0,8314 ha jsou záv rné svahy.

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj:
Královéhradecký
Obec.
Roudnice
Katastrální území: Roudnice
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Plocha nevýhradního ložiska se nachází 12 km jihozápadním sm rem od Hradce Králové
mezi obcemi Roudnice a Homyle, východn od silnice II/323, která tyto obce spojuje v území „Na horkách", v t sné blízkosti výhradního ložiska Radostov .l. 3 219 501, se
kterým má jednu spole nou (západní hranici).
Rozloha území: 12,33 ha (odn tí ze ZPF bude 12,2 ha, t žitelná plocha 11,5 ha).
Pozemky: ást p.p. . 2213, ást p.p. . 2215, celá p.p. . 2218, 2221, 2223, 2224.
Tvar ložiska: uzav ený geometrický obrazec o 8 vrcholech.
Vzdálenost zám ru od ob anské zástavby obou obcí je cca 600 - 800 m.
Grafické znázorn ní umíst ní zám ru je p ílohou oznámení (viz. p íloha . 1).
V sousedství plánovaného rozší ení ložiska se nachází:
CHLÚ Roudnice
CHLÚ Roudnice leží v k.ú. Lib any-Želí, Radostov, Roudnice a Boharyn , na povrchu
tvo í uzav ený geometrický obrazec o 17 vrcholech, které jsou definovány sou adnicemi
S-JTSU. Rozloha CHLÚ je 109.54606 ha. CHLÚ pokrývá ložisko št rkopísk Radostov,
.l. 3 219 501.
Sou ástí p ílohy . 1 oznámení je toto CHLÚ vyzna eno., dále je zde p iloženo
Rozhodnutí MŽP (dle §17 odst.7 zákona . 44/1988 Sb., v platném zn ní) o zmenšení
p vodní rozlohy tohoto CHLÚ o 73,64624 ha.
Dobývací prostor Roudnice - sever
Dobývací prostor je navržen v jižní ásti ložiska Radostov pod silnicí Homyle - Lib any,
v rámci stanoveného chrán ného ložiskového území (CHLÚ) Roudnice na ploše
katastrálního území Roudnice. Vymezený dobývací prostor má rozlohu cca 24,5159
ha a tvar nepravidelného mnoho úhelníku o 14 vrcholech (v mapové p íloze .1
ozna ené písmeny A - N), s p ímými stranami.
B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Zám rem provozovatele je pokra ovat v t žb št rkopísku, která je v sou asné dob
provád na v dobývacím prostoru Roudnice-sever (prob hl proces EIA dle zákona
. 100/2001 Sb. pro zám r „Stanovení dobývacího prostoru Roudnice - sever a t žba písk
až št rkových písk “ s vydáním stanoviska .j.: 550/728-5/OVSS VI/8261/OPVI/04).
Pro zám r rozší it t žbu byla vybrána lokalita v sousedství stávající t žby východním
sm rem, mimo chrán né ložiskové území Roudnice (bude se tedy jednat o t žbu
nevyhrazené suroviny na nevýhradním ložisku). Nevýhradní ložisko je ložiskem p vodní
akumulace št rkopísku, která nebyla za azena do kondic a kvalitativních ukazatel pro
zajišt ní výhradního ložiska Radostov.
Podle plánovaného systému provád ní t žebních prací se jedná o strojní metodu t žby za sucha ložisko se nachází nad hladinou podzemní vody.
V rámci t žebny nebude provád na žádná úprava ani skladování vyt ženého materiálu.
T žební innost spo ívá v t žb št rkopísku v dané mocnosti odb rem z t žebního ezu
pomocí hydraulického lopatového rypadla s podkopovou lžící na pásovém podvozku s
okamžitou nakládkou na expedi ní vozy (soupravy, pop ípad náv sy) a okamžitý p evoz na
místo vložení, tj. výstavba dálnice D 11.
Vyt žená št rkopísková surovina bude využita v rámci zemních prací (materiál do podloží,
násyp a pro cementové stabilizace) na plánované výstavb dálnice D 11. Získaná surovina se na
místo ur ení bude dopravovat nákladními automobily s náv sy, s odhadovanou denní frekvencí
max. 55 souprav a 21 náv s .
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Po vyt žení jednotlivých ástí blok zásob ložiska št rkopísku budou pr b žn provád ny
rekultiva ní práce, využité pozemky budou po následné biologické rekultivaci navráceny zp t do
ZPF, stejn , jako je tomu v I. a II. etap t žby v ploše DP Roudnice-sever.
Kumulace vliv zám ru s jinými zám ry a stávajícími vlivy m že potenciáln nastat v oblasti
hlukové zát že a v oblasti ovlivn ní kvality ovzduší emisemi z dopravy na obslužných
komunikacích. Z hlediska zatížení území je kumulace vliv vyhodnocena v hlukové a rozptylové
studii.
Územní plán Obce Roudnice schválilo Zastupitelstvo obce Roudnice na svém zasedání dne
25. ledna 2006 Usnesením . 23/2006. K této územn plánovací dokumentaci byla vydána
Zm na . 1 s ú inností od 22. 11. 2007. Zm na . 1 se nepojí k ešenému území zám ru.
V sou asné dob je p ipravována Zm na . 2 ÚPO Roudnice, ve které jsou navrženy lokality
ozna ené . 39 (rozší ení t žby št rkopísku - zám r) a . 40 (fotovoltaická elektrárna) – viz.
p íloha oznámení . 1. V rámci stanoviska k návrhu zadání zm ny . 2 bylo vydáno vyjád ení
krajského ú adu dle §45i odst. 1 zákona . 114/1992Sb., že zám r nem že mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani pta í oblast (zn. 18072/ZP/2008).
B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn
variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí

p ehledu zvažovaných

V roce 2004 bylo ke stanovení dobývacího prostoru DP Roudnice-sever vypracováno
Oznámení dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní a v témže roce bylo vydáno
Souhrnné stanovisko MŽP R.
V rámci povolené t žby 1. etapy bylo schváleno vyt žit 500 - 550 tisíc m3 /rok št rkopísku,
celkov pak cca 800 tisíc m3 ,s využitím do vyrovnávacích a navážených vrstev v rámci
výstavby D 11. Na p elomu let 2007 a 2008 se zapo alo s projektovou dokumentací pro
2. etapu t žby v ploše dobývacího prostoru.
Nyní se p ipravuje pokra ování v t žb št rkopísku západním sm rem od stávající t žby na
ploše cca 12 ha. Toto rozší ení t žby je nazváno 3. etapou t žby, tentokráte se bude jednat
o t žbu nevýhradního ložiska (nachází se mimo CHLÚ).
Pokra ování t žební innosti se plánuje v souvislosti s pot ebou hmot v rámci výstavby
dálnice D 11 a možnostmi využití vhodného území pro t žbu, p i emž bude
využíváno stávající technické a technologické vybavení provád né t žby
v p edm tném území. Celková kapacita nevýhradního ložiska je cca 450 000 m3
(s plánovanou maximální t žbou 400 m3za rok).
Podle výsledk provedeného geologického pr zkumu v rámci lokality Radostov je
surovina vhodná do násyp a zásyp , vyhovuje tak požadavk m projektu výstavby
dálnice. Jedná se o odlišný typ št rkopísku, než je t žen v rámci této oblasti.
Materiál z okolních zprovozn ných lokalit je t žen z vody, což znamená, že práv
pot ebné odplavitelné ástice a jemné podíly frakcí, jsou v procesu t žby a úpravy
odstra ovány a tudíž je tento materiál nevhodný k hutn ní. Materiál vhodný k hutn ní je
nutné t žit strojní metodou za sucha tak, aby nedocházelo k odplavování výše zmín ných
ástic. To v rámci otev ených t žeben není možné vzhledem k hladin spodních vod.
Práv vyšší položení ložiska nad hladinu spodní vody je zárukou t žby za sucha a
získání suroviny vhodné k hutn ní a použití do násyp plánovaných t les dálnice.
Zám r podpo í stavbu dálnice D 11 na úseku H ibsko - Hradec Králové a jeho dokon ení
vyt žením št rkopískového materiálu pot ebného k zemním pracím spojeným se stavbou
dálnice. Nutnost prodloužení dálni ní sít je dána sou asným nadm rným dopravním zatížením
komunikace I/11 (E-67) a s tím související nevyhovující situací p i pr jezdu obcemi na trase této
silnice z hlediska bezpe nosti jejich obyvatel a hlukové zát že.
T žební innost bude provád t oprávn ná organizace S-MOST s.r.o., která provádí
t žbu 1. etapy a p ipravuje 2. etapu.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Z hlediska situování zám ru byla zvažována pouze jedna varianta, která je dána
p edevším výskytem p írodní akumulace št rkopískové terasy, resp. ložiskem
stanoveným na základ pr zkum provedených v sousedství zám ru (v rámci ložiska
Radostov).
Plocha ložiska byla vymezena mimo hranice stanoveného chrán ného ložiskového
území v návaznosti na stávající t žbu v dobývacím prostoru Roudnice-sever.
Zám r je situován v katastrálním území Roudnice v souvislosti s možnostmi
t žební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro t žební innost.
Nulová varianta – tzn. ešení bez innosti znamená zachování stávajícího stavu bez
využití zásob št rkopísku. Pozemky na ploše navrhovaného t žebního prostoru by byly
dále využívány k zem d lské výrob .

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Plánovanou t žební innost lze rozd lit do následujících fází:
P ípravné a skrývkové práce
T žební innost a odvoz št rkopísku
Technická rekultivace
Biologická rekultivace
Kone ná likvidace pracovišt
P ípravné práce, skrývkové práce
P ed zahájením vlastní t žební innosti budou nejprve realizovány p ípravné práce, které
zahrnují prodloužení a zpevn ní a zpr jezdn ní stávající p íjezdové cesty k zájmové
lokalit (používané pro 1. a 2. etapu t žby v rámci DP Roudnice-sever) a to položením
panelových silni ních díl . P íjezdová komunikace v celé délce od místa t žby až po
napojení na státní sí bude ješt p ed zahájením t žby zpevn na tak, aby odpovídala
dopravnímu zatížení a povrch bude upraven jako bezprašný (nap . penetrací).
Technické a sociální zázemí pro 5 pracovník bude využíváno stávající, p ípadn bude
p esunuto blíže k t žené ploše. Jedná se o zpevn nou (panelovou) plochu o rozm rech
cca 50 x 25 m a cca t i stavební bu ky, p enosné chemické WC a oplocení sociálního
objektu.
Sou ástí p ípravné fáze je také zahájení skrývkových prací (p ípadn odd lení ásti
orni ní od ásti podorni ní). S ásti orni ní bude naloženo tak, jak bude p edepsáno v
souhlasu s odn tím ze ZPF, tj. bude využita pouze na zem d lskou innost – jako
svrchní vrstva pro provád nou rekultivaci pozemk po t žb . To p edstavuje kvalitní
uložení a použití co nejd íve k následné rekultivaci. Podorni ní vrstva bude využita v rámci
rekultiva ních prací, jako první vrstva p i technické rekultivaci pozemk dot ených t žbou.
Mocnost skrývky bude 0,9 m, p edpokládané množství skrývky ložiska je 99 000 m3.
Skrývky budou provád ny postupn s t žbou po etapách - cca 4 ha. Skrývka bude
ukládána na do asn vytvo ených deponiích, ze kterých bude následn použita
k rekultivacím. P edstih paty skrývkového ezu p ed hlavou t žebního ezu bude vytvo en
v hodnot minimáln 5 m, maximáln 10 m, aby nedocházelo ke skrývání v tších ploch
a tak ke zvyšování prašnosti ze skryté plochy.
T žební innost a odvoz št rkopísku
T žba št rkopískového materiálu vyžaduje do asný zábor pozemk o rozloze 12,2093
ha. Vlastní t žba plánována na rozloze 11,5 ha. Zbylých 0,8314 ha (25 m od okraje
t žebních st n po spádnici p i tvorb záv rného svahu v pom ru 1: 5) a výšce svahu 5 m)
budou plnit funkci záv rných svah . To znamená, že vlastní t žba bude ukon ena ve
vzdálenosti 10 - 12 m od hranice kraje záboru a povolené innosti vymezené hranicí
t žby ložiska. Z této figury bude proveden záv rný svah tak, aby plocha svahu byla
tvo ena z rostlého materiálu. Proto nebude záv rný svah ukon ován tzv. „na kolmo",
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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ale bude ukon ován ve vzdálenosti od hranice t žby, která se rovná hodnot poloviny
plochy záv rného svahu. To umožní vytvo ení kvalitního záv rného svahu z rostlé
zeminy hrnutím (ne navážením) a pozd jší úpravou a tím nebude docházet k erozním
trhlinám.
Plánovaná ro ní kapacita t žební innosti (s ohledem na pot ebu hmot v rámci výstavby
dálnice D 11 a technické možnosti t žebny) je maximáln 400 000 m3 (600 000 t)
vyt ženého a odvezeného materiálu. Z toho vyplývající množství odvezeného
št rkopískového materiálu za 1 pracovní den (max. 16 pracovních hodin) bude
2 730 tun/den za použití max. 55 souprav a 21 náv s .
Vlastní t žba bude provád na strojní metodou - za sucha (ložisko se nachází nad
hladinou podzemní vody) pomocí elních kolových naklada , pásových i kolových
lopatových rypadel s podkopovou lžící.
Po odd lení suroviny z t žebního ezu bude odt žená surovina bez dalších úprav
naložena p ímo na expedi ní automobily a p evezena do místa výstavby dálnice D 11, to
znamená, že odpadne p emís ování, ukládka a další nakládka v rámci plochy t žebny.
Popis metody t žby bude up esn n v rámci projektovaného plánu využívání ložiska
(PVL). Št rkopísková hmota bude odt žována postupným odebíráním v pruzích od jihu
k severu a od severu k jihu s generálním postupem t žby západ – východ.
Pro odvoz vyt žené suroviny nákladními automobily do místa budování dálnice D 11 bude
používána stávající, trasa využívaná p i t žb 1. a 2. etapy: odvoz po zpevn né polní cest
p. . 2062, napojení se na státní komunikaci II/323 ve sm ru na obec Roudnice; odbo ení na
komunikaci I/11 (E – 67) ve sm ru na Hradec Králové, až k místu budování dálnice D 11
(úsek H ibsko - Hradec Králové).
Technická rekultivace
Technická rekultivace spo ívá v dosažení co nejvíce podobného p vodního tvaru terénu.
Technická rekultivace probíhá po odt žení naakumulované št rkopískové hmoty, kdy
bude v tomto p ípad provád na formou navezení a rozprost ení p vodních vrstev
(podorni ní a ornice) skrývkové zeminy. To znamená, že dojde ke snížení morfologie
terénu o pr m rnou mocnost t žby, tj. cca 3-4 m, v závislosti na morfologii terénu.
Plocha bude v záv rných svazích svahována v hodnot 1:5, aby byla dostupná
zem d lské technice, které bude umožn no po ukon ení rekultivací obhospoda ovávat
ešenou plochu k intenzivnímu zem d lství tak, jako je tomu v rámci 1. etapy a plánuje se
v 2. etap t žby v ploše DP Roudnice-sever. K dnešnímu dni je cca 80% 1. etapy
navráceno k intenzivnímu zem d lskému obhospoda ování.
P edpokládá se zp tné navážení podorni ní vrstvy a ornice v mocnosti do 0,8 m. Bude
vypracována a schválena pot ebná dokumentace - Plán rekultivace - který bude
p edložen ke schválení v rámci vydávání souhlasu o odn tí ze ZPF. Plán rekultivace
se také stane závaznou a nedílnou sou ástí povolení k t žební innosti (PVL). Tento
Plán rekultivace bude v podstat analogický se sou asným schváleným Plánem rekultivace
s tím, že dojde k posunu západním sm rem.
Biologická rekultivace
Pro zachování biologické hodnoty p edm tné lokality je do zám ru za azeno provád ní
biologické rekultivace, která bude navazovat na rekultivaci technickou. Postup
biologických rekultiva ních prací bude ur en v rámci schváleného Plánu rekultivace, který
bude p ílohou Plánu využití ložiska. Je p edpoklad, že bude pokra ováno v osv d eném
zp sobu biologické rekultivace ve spolupráci s obhospoda ovatelem a vlastníkem
pozemk , tj. provedeno dvouleté osázení ploch a jejich op tné za azení do ZPF.
Kone né práce
Po provedené rekultivaci bude následovat úplná likvidace pracovišt zahrnující odklizení
sociální bu ky, panelového podkladu a ásti zpevn né komunikace.
Po ukon ení t žby bude v p ípad pot eby opravena penetrace a poškození p íjezdové
obecní komunikace Roudnice a komunikace bude p edána obci.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení vlastní t žební innosti je závislé na
na provád ných pr zkumech dot eného území.

asovém pr b hu správního

ízení,

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru (tj. p ípravných prací v rámci ložiska)
je 1. tvrtletí 2010.
Ukon ení zám ru bude po vyt žení ložiska a po provedených rekultivacích a
kone ných pracích. Odhaduje se 3 - 4 roky.
B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
M sto Hradec Králové,

eskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové

Obecní ú ad Roudnice, Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Lib any
B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních ú ad , které budou
tato rozhodnutí vydávat
innost provád ná hornickým zp sobem
Zám r je ve smyslu zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní
zákon) v platném zn ní inností provád nou hornickým zp sobem, veškerá povolovací
innost podléhá p íslušnému Obvodnímu bá skému ú adu v Trutnov .
Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Žádost o vydání souhlasu s do asným odn tím p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely
(v souladu s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního
fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ), p íslušným orgánem ochrany ZPF vzhledem
k p edpokládanému rozsahu vyjmutí nad 10 ha je Ministerstvo životního prost edí.
Územní rozhodnutí
Rozhodnutí o využití území v p ípad , že se jedná o nevýhradní t žbu, (tj. t žbu mimo státní
ložisko, které je pokryto stanoveným dobývacím prostorem, jenž je jedním z uznaných typ
zm ny využití území), vydává p íslušný stavební ú ad, tj. Magistrát m sta Hradce Králové.
Území s archeologickými nálezy
Stavebník je povinen v dob p ípravy stavby zkontaktovat n které z archeologických
pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb
a stanovení podmínek záchranného
archeologického výzkumu (§ 22 zákona . 20/1987 Sb. v platném zn ní) – p íslušným
ú adem je oprávn né archeologické pracovišt .
Vliv na krajinný ráz
K innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany p írody.
B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor p dy
Rozloha území: 12,33 ha (odn tí ze ZPF bude 12,2 ha, t žitelná plocha 11,5 ha). Vzhledem
k tomu, že po vyt žení ložiska bude p da navrácena do ZPF, bude se jednat o do asný
zábor ZPF.
Pozemky: ást p.p. . 2213, ást p.p. . 2215, celá p.p. . 2218, 2221, 2223, 2224.
P ehled dot ených parcel je uveden v tabulce . 1 a v p íloze . 1 oznámení.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk
p.p. .
(dle KN)

Vým ra
celková
(ha)

ást
2213

4,3686

ást
2215

7,4136

2218

2,6738

2221

2223

2224

0,5440

1,1033

0,1221

CELKEM

k t žb
z toho
k odn tí
ze ZPF

Vým ra
k innosti
(ha)

Kultura
/ BPEJ

2,1963
z toho:
1,8012
0,3951
5,6919
z toho:
1,2283
4,4636
2,6738
z toho:
2,6738

orná

0,5440
z toho:
0,5440

orná

1,1033
z toho:
1,1033

orná

0,1221

ostatní plocha

32212
32312
orná
32212
32312
orná
32312

32312

32312

Zp sob využití

t žba, p echod z II. etapy
na III. etapu, severní
záv rný svah
t žba, severní záv rný svah

t žba se záv rnými svahy
u S a J hranice p.p.
ochranné pásmo 50 m od
lesních pozemk
t žba se záv rnými svahy
u S a J hranice p.p.
ochranné pásmo 50 m od
lesních pozemk
t žba se záv rnými svahy
u S a J hranice p.p.
ochranné pásmo 50 m od
lesních pozemk
pokud dojde k využití, tak
pouze záv rný svah S,J a V
a p echod pro zem d lskou
techniku

12,3314
12,2093

Katastrální mapa je sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) nebudou vlastní t žbou ani
dot eny.

inností

T ída ochrany p dy
Pozemky plánované pro t žební innost, které náleží do zem d lského p dního fondu ZPF (celkem 12,2093 ha) jsou dle metodického pokynu MŽP R .j. OOLP/1067/96
za azeny do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy (BPEJ 32212 a 32312), tzn. že se
jedná o pozemky s p evážn podpr m rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
B. II. 2. Voda
Navržený zp sob t žby nevyžaduje technologickou vodu.
Zám r nebude napojen na ve ejný vodovod. Pitná voda bude stejn , jako v p ípad
t žby v 1. a 2. etap p ivážena balená. Její množství by m lo odpovídat pot ebám cca
5 zam stnanc (p i pr m rné spot eb vody k pití 3 l denn /osobu, by bylo množství
spot ebované vody cca 3 300 l za rok).
Užitková voda bude dovážena v pot ebném množství v barelu. Bude se používat
zejména v sociálních prostorách (nap . k mytí rukou). Celkovou spot ebu užitkové vody
investor odhaduje do 60 m3/rok.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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WC bude chemické, servis bude zajiš ovat externí odborná firma.
V rámci t žebního procesu a technického zázemí bude na míst
zám ru
zakázáno používání užitkové vody k išt ní stroj a vozidel. Vyšší spot eby užitkové vody
se o ekávají pouze p i išt ní vozovky kropícími vozy provád né mimo t žebnu.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Zemní plyn
Elektrická energie v areálu t žby nebude zavedena, svícení v sociálním zázemí bude
zajišt no plynovými lampami.
Stavební bu ka bude vytáp na pomocí plynových p ímotop , jejichž použití se
p edpokládá zejména v podzimním a zimním období. Spot eba plynu nelze p esn
vy íslit, odhaduje se cca na 200 m3/rok.
Pohonné hmoty
Skrývkové práce budou provád ny obvyklými typy zemních stroj (dozer pásový, rypadlo
pásové, naklada e kolové) a suroviny budou odváženy nákladními automobily.
T žba suroviny se bude provád t mechanismy na naftový pohon. P edpokládaná
spot eba pohonných hmot je u buldozeru cca 18 150 l nafty/rok (15 l/hod), u rypadla cca
18 150 I nafty/rok (15 l/hod) a u dvou naklada celkem 36 300 I nafty/rok (2v15 l/hod).
Dle investora je stávající maximální denní vytížení všech mechanism
po realizaci zám ru bude 240 minut/den.

330 minut/den a

Spot eba nafty pro provoz obslužné dopravy nebyla vy íslena.
Žádné ropné a pohonné látky (oleje, mazadla, nafta, benzín atd.) se v dot ené lokalit
nebudou skladovat, v rámci prostoru t žby se nebudou provád t vým ny olej a opravy
stroj (toto bude realizováno mimo t žební areál v základním technickém zázemí t žební
organizace). Dopl ování pohonných hmot do nádrží zemních stroj se bude provád t
výhradn na zpevn né ploše technického zázemí pomocí mobilní erpací cisterny.
Nákladní automobily budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacích stanicích.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající doprava a doprava bez realizace zám ru v roce 2010
Pro posouzení hluku ze silni ní dopravy byly použity výsledky statistického šet ení
zam eného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech eské republiky, které bylo
SD provedeno v roce 2005.
Jedná se o:
s ítací úsek 5-0050 – Roudnice – HK
s ítací úsek 5-4496 – Roudnice – Nechanice
Poznámka: Doprava související se stávající t žbou je zahrnuta do uvedeného statistického
šet ení provedeného v roce 2005. Pro zám r bylo zatížení dopravou navýšeno o r stové
koeficienty pro rok 2010. (V sou asném stavu je za 1 pracovní den - využíváno max. 75
souprav a 43 náv s ).

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Tabulka . 2: Intenzita dopravy na ve ejných komunikacích/24hod
Úsek komunikace

S ítací úsek

silnice I/11
silnice II/323
doprava zemníku

5-0050
5-4496

silnice I/11
silnice II/323

5-0050
5-4496

2010 1)
osobní
nákladní
osobní
nákladní
v etn stávající dopravy zemníku
10 405
5575
10 405 2)
6166
989
336
1 090
364
3)
--236
--172 3)
s dopravou posuzovaného zám ru
----10 405
5994 4)
----1 090
192 4)
2005

Poznámka k tabulce . 2:
1)

2)

3)
4)

hodnoty jsou navýšeny r stovými koeficienty pro rok 2010 a pro silnice I. t ídy – 1,124 / 1,106
osobní/nákladní a pro silnice II. t ídy 1,084/1,102 osobní/nákladní
ást osobní dopravy je svedena na nov otev enou D11, proto není uvažováno s navýšením
osobní dopravy
viz tabulka . 3
v programu Hluk+ je po et nákladních vozidel zajiš ujících provoz zemníku (172) ode ten od
denního podílu

Doprava související s provozem zám ru
P íjezdová a odjezdová trasa k t žebnímu prostoru z stává stejná jako pro stávající t žbu
v této lokalit , tedy po zpevn né polní cest (p. . 2062) ve sm ru k bývalé dr bežárn
„Horka“ a následn po komunikaci . II/323 p es obec Roudnice, poté napojení se na státní
komunikaci II/323 ve sm ru na obec Roudnice; odbo ení na komunikaci I/11 (E – 67) ve
sm ru na Hradec Králové, až k místu budování dálnice D 11 (úsek H ibsko – Hradec
Králové).
Tabulka . 3: Porovnání nárok na nákladní dopravu v posuzované lokalit

Maximální t žba za rok
Pracovní dny (16 pracovních
hodin)
Maximální t žba za den
Po et souprav (30 tun) za den
Po et náv s (35 tun) za den
Po et pr jezd vozidel

Empla spol. s r.o. Hradec Králové

Stávající stav
825 000 tun/rok
550 000 m3

Nový stav (zám r)
600 000 tun/rok
400 000 m3

220 dn /rok

220 dn /rok

3 750 tun/den
max. 75 souprav/den
max. 43 náv s /den
max. 236/den
(max. 14,75/hod)

2 727 tun/den
max. 55 souprav/den
max. 31 náv s /den
max. 172/den
(max. 10,75/hod)
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Obr. . 1: Znázorn ní svozové trasy

svozová trasa zám ru

nový t žební prostor
stávající t žební prostor

II/323

I/11
I/11

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Zám rem je pokra ovat v t žební innosti v lokalit Roudnice. Vzhledem ke stávajícímu
stavu dojde prakticky pouze k posunutí t žební innosti o cca 350 m východním sm rem a
zmenšení objemu ro ní t žby ze sou asných 550 000 m3/rok na cca 400 000 m3/rok a s tím
odpovídající snížení denní a ro ní intenzity dopravy.
V rozptylové studii (p íloha oznámení . 4) byly vypo teny emise pro stávající stav a pro
p edpokládaný stav.
Výb r zne iš ujících látek
Vyt žený št rkopísek nebude upravován ani t íd n a bude ihned odvážen na místo
p edpokládané stavby dálnice - podle zákona . 86/2002 Sb. a na ízení vlády
. 615/2006 Sb. se jedná o nevyjmenovaný stacionární zdroj zne iš ování ovzduší.
P i t žb budou emitovány zejména tuhé zne iš ující látky v d sledku manipulace
s vyt ženou surovinou a zeminou a zne iš ující látky vznikající spalováním pohonných hmot
v t žebních mechanismech a dopravních prost edcích odvážejících št rkopísek.
Plošným zdrojem emisí bude vlastní plocha t žebního prostoru.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící k p eprav
na místo p edpokládané stavby dálnice.

vyt ženého št rkopísku

Sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy a ze spalování nafty v t žebních
mechanismech jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid si i itý, uhlovodíky a pevné ástice.
Na základ p edpokládaného množství emisí zne iš ujících látek a stanovených imisních
limit byly dále hodnoceny jako modelové látky benzen, oxidy dusíku a PM10.
V rozptylové studii byla uvažována nejhorší možná situace, tj. stav, kdy budou v provozu
všechny výše uvedené mechanismy zárove a p edpoklad sou asného nakládání dvou
nákladních vozidel.
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem zne išt ní ovzduší jsou a nadále budou innosti, vykonávané na celé
ploše t žebního prostoru. T žební a nakládací práce zde probíhají a nadále budou
probíhat za použití strojové techniky -pásového rypadla, kolových naklada a pásového
buldozeru - pohán né motorovou naftou.
Tabulka . 4: Suma emisí z plošného zdroje – stávající stav
Zdroj
Buldozer
Rypadlo
Naklada e
Naložení NV
Pr jezd NV
Celkem

g/s
0,1708
0,1708
0,3416
0,5362
0,0857
1,3051

NOx
kg/den
3,383
3,383
6,766
18,983
3,037
35,552

t/rok
0,744
0,744
1,488
4,176
0,668
7,820

g/s
0,0034
0,0034
0,0068
0,0245
0,0039
0,042

PM10
kg/den
0,068
0,068
0,136
0,867
0,139
1,278

t/rok
0,015
0,015
0,030
0,191
0,031
0,282

g/s
0,0021
0,0021
0,0042
0,0013
0,0002
0,0099

Benzen
kg/den kg/rok
0,041
9,0
0,041
9,0
0,082
18,0
0,047
10,3
0,008
1,8
0,219
48,1

Poznámka k tabulce . 4:
B hem nakládky materiálu, kde je uvažováno v denní dob s 236 pohyby NV denn .
V rámci plošného zdroje je uvažováno s ujetím cca 400 m v areálu t žebního prostoru (rychlost jízdy
10 km/h).
Pro výpo et sumy emisí ze stání nákladních automobil p i nakládce byl použit p edpoklad:
1 minuta volnob hu = ujetí 1 km. Na základ uvedeného p edpokladu p i uvažovaném po tu
automobil (118/den a 12/h) a maximální dob volnob hu = 5 minut (jedno vozidlo).

Tabulka . 5: Suma emisí z plošného zdroje – p edpokládaný stav
Zdroj
Buldozer
Rypadlo
Naklada e
Naložení NV
Pr jezd NV
Celkem

g/s
0,1708
0,1708
0,3416
0,4022
0,0643
1,1497

NOx
kg/den
2,460
2,460
4,920
13,835
2,214
25,889

t/rok
0,541
0,541
1,082
3,044
0,487
5,695

g/s
0,0034
0,0034
0,0068
0,0184
0,0029
0,0349

PM10
kg/den
0,049
0,049
0,098
0,632
0,101
0,929

t/rok
0,011
0,011
0,022
0,139
0,022
0,205

g/s
0,0021
0,0021
0,0042
0,0010
0,0002
0,0096

Benzen
kg/den kg/rok
0,030
6,6
0,030
6,6
0,060
13,2
0,034
7,6
0,006
1,2
0,160
35,2

Poznámka k tabulce . 5:
P i výpo tu emisí z nakládky vozidel byla uvažována maximální doba naložení jednoho vozidla =
5 minut a po et automobil (86/den a 9/h).
V rámci plošného zdroje bylo také uvažováno s pohybem nákladních vozidel v areálu t žebního
prostoru (rychlost jízdy 10 km/h) a ujetí vzdálenosti cca 400 m.

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Poznámka:
Složení prachu z t žby a skrývkových prací odpovídá p irozenému p írodnímu prost edí.
Množství a koncentraci emisí prachu p i provád ní skrývkových prací nelze ur it. Práce jsou
a budou realizovány v krátkém asovém úseku v pr b hu roku a produkované emise jsou a
budou závislé na aktuálních pov trnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a p dy, síle a
sm ru v tru atd.
Otev ená plocha t žebního prostoru se m že projevovat zvýšenou prašností p i soub hu
nep íznivých pov trnostních podmínek (silný vítr plus dlouhé období beze srážek). Její
rozsah se nebude zvyšovat, protože s postupem t žby bude postupovat i pr b žná
rekultivace vyt žených ploch v etn osázení vhodnou vegetací.
Liniové zdroje emisí
Liniové zdroje p edstavuje nákladní automobilová doprava zajiš ující transport vyt ženého
št rkopísku. Pro odvoz vyt ženého št rkopískového materiálu do prostor výstavby dálnice je
a bude používána následující trasa: po zpevn né polní cest p. . 2062, napojení na státní
komunikaci II/323 ve sm ru na obec Roudnice, odbo ení na komunikaci I/11 (E - 67) ve
sm ru na Hradec Králové, až k místu budování dálnice D 11.
Množství NOx, suspendovaných ástic PM10 a benzenu bylo vypo teno z tabelovaných
emisních faktor , které byly spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-02. Výpo et byl
proveden pro emisní úrove nákladních vozidel Euro 2.
Tabulka . 6: Emisní faktory vozidel (MEFA 2006) – HDV (EURO 2)
Emisní faktor [g/km] pro
30 km/h
50 km/h

Zne iš ující
látka

10 km/h

NOx [g/km]

32,1747

18,6465

13,4043

13,6665

PM10 [g/km]

1,4688

0,5755

0,4027

0,3539

Benzen [g/km]

0,0800

0,0296

0,0212

0,0166

70 km/h

Tabulka . 7: Emise navazující nákladní automobilové dopravy – stávající stav
Rychlost
30 km/h
úsek . 1
50 km/h
úsek . 3
60 km/h
úsek . 2
70 km/h
úsek . 4

škodlivina
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen

g/s/m*10-6
124,3
3,84
0,19
89,4
2,68
0,14
86,8
2,46
0,12
91,1
2,36
0,11

g/h/km špi ky
448
13,8
0,71
321
9,7
0,51
312
8,9
0,45
328
8,5
0,40

g/den/km
4 400
135,8
6,909
3 163
95,0
5,00
3 072
85
4,41
3 225
84
3,92

kg/rok/km
968
30
1,54
696
21
1,10
676
19
0,97
710
18
0,86

Poznámka k tabulce . 7:
Výpo et rozptylové studie byl proveden pro uvažovaný pr jezd 236 nákladních vozidel za den.
Maximální intenzita iní 24 pr jezd nákladních automobil za hodinu.
Úseky jsou zobrazeny v rozptylové studii (p íloha oznámení . 4).
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Tabulka . 8: Emise navazující nákladní automobilové dopravy – p edpokládaný stav
Rychlost
30 km/h
úsek . 1
50 km/h
úsek . 3
60 km/h
úsek . 2
70 km/h
úsek . 4

škodlivina
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen

g/s/m*10-6
93,2
2,88
0,15
67,0
2,01
0,11
65,1
1,85
0,09
68,3
1,77
0,08

g/h/km špi ky
336
10,4
0,53
241
7,2
0,38
243
6,6
0,34
246
6,4
0,30

g/den/km
3 207
99
5,1
2 306
69
3,65
2 239
64
3,22
2 351
61
2,86

kg/rok/km
706
22
1,12
507
15
0,80
493
14
0,71
517
13
0,63

Poznámka k tabulce . 8:
Výpo et rozptylové studie byl proveden pro uvažovaný pr jezd 172 nákladních vozidel za den.
Maximální intenzita iní 18 pr jezd nákladních automobil za hodinu.
Úseky jsou zobrazeny v rozptylové studii (p íloha oznámení . 4).

B. III. 2. Odpadní vody
V rámci t žebního a technického prostoru se nebude používat užitková voda k išt ní
stroj vozidel a vzhledem k nízkému po tu zam stnanc na pracovišti (4 pracovníci,
1 externista), se o ekává nízká produkce odpadních vod.
Odpadní splaškové vody
Odpadní splaškové vody vznikající v prostorách sociálního za ízení budou svád ny do
pevné, nepropustné jímky a pravideln vyváženy ke zneškodn ní externí odbornou firmou.
Celková produkce odpadních splaškových vod bude shodná se spot ebou užitkové vody tj. do 60 m3/rok.
WC bude chemické, servis bude zajiš ovat externí odborná firma.
Technologické (provozní) odpadní vody
V procesu vlastní t žby suroviny odpadní vody nebudou vznikat.
Srážkové vody
Objem srážkových vod dopadající na plochu t žebního prostoru bude z v tší ásti
p irozeným zp sobem zasakovat do podloží. Skrývkování i t žba bude realizována po
ástech (po cca 4 ha).
T žba bude provád na nad hladinou podzemní vody.
Ro ní množství deš ových vod odvedených z posuzované plochy bylo vypo teno dle
následujícího vztahu:
Q=

xPxS

kde je:

Q - množství deš ových vod za rok
- sou initel odtoku
P - plocha zachycených deš ových vod (m2)
S - ro ní úhrn srážek (m3 na 1 m2)

Jako vstupní údaje k výpo tu byly použity:
Celková plocha t žby = 123 314 m2
Celková plocha ložiska = 115 000 m2
Dlouhodobý srážkový úhrn = 600 mm, tj. 0,6 m3/m2/rok
Odtokový sou initel (pro zelené pásy, pole, louky) = 0,1 (svažité 1-5%)
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Ro ní množství srážkových vod (Q) z prostoru t žby:
Qr= 0,1 x 115 000 x 0,6 = 6 900 m 3 /rok
Ro ní množství srážkových vod (Q) z celé plochy ložiska:
Qc= 0,1 x 123 314 x 0,6 = 7 398,8 m3/rok
Bilance odtokových pom r
pro období p ívalových deš
uvažuje hodnotu
p ívalového dešt 115 l/s/ha (srážkom rná stanice Hradec Králové) po dobu 15 minut s
periodicitou 1.
Q max = 0,1. 12,3314 ha . 115 l/s/ha = 141,8 l /s

D lní vody
T žební báze (265 - 274 m n.m.) je nad úrovní hladiny podzemních vod a nad úrovní
hladiny potoka Roudnice (232 - 234 m n. m.).
Zdrojem d lních vod budou p evážn srážkové vody (viz. výše). P edpokládá se, že
t žebna bude odvodn na p irozeným spádem terénu, na území vymezeném k t žb
suroviny bude z ízen akumula ní prostor pro jímání t chto vod. Tyto vody budou mít
charakter srážkových vod s obsahem jemných odplavitelných ástic, jejich využití bude
ešeno v rámci plánu využití ložiska (lze je využít nap íklad pro závlahy na okolních
zem d lsky využívaných pozemcích, pro snižování prašnosti aj.).
Dá se konstatovat, že v rámci odtokových pom r bude využit pln sou asn
vybudovaný systém z 1. a 2. etapy t žby, tj. akumulování nadm rných srážkových vod
v rámci již vybudovaného svodného jižního svahu, v kterém je zabudováno perforované
potrubí, které jímá p ípadné p ívalové srážkové vody a odvádí je do vybudovaného
deš ového systému obce Roudnice. Zárove se p ipravuje propojení tohoto odtoku p es
v jiném zám ru budovaný rybník v t sné blízkosti zám ru, který se stane dalším
technickým za ízením pro zadržení p ípadných p ívalových vod. Sou asn vybudovaný
systém, který je vybudován na základ provedeného Hydrogeologického pr zkumu a
znaleckého posudku, je zcela funk ní a odstranil d íve neregulovatelné p ívaly vod a
podchytil tak srážkové vody, které d íve negativn erozí ovliv ovaly níže ležící polní
trat .
B. III. 3. Odpady
Zám rem se prakticky nep edpokládá produkce odpad , což dokládá zkušenost
provozovatele sousedního dobývacího prostoru št rkopísku provozovaného stejnou
technologií.
Podíly surovin, vznikající p i t žb , nepot ebné pro plánovaný zám r, nebudou
odpadem ve smyslu zákona . 185/2001 (nebudou-li kontaminovány nebezpe nými
látkami) a mohou být využitelné v rámci zp tné rekultivace území ( áste ná náhrada
odt žené suroviny), nebo ke zpevn ní cest, k zásyp m.
Tabulka . 9: P ehled druh odpad pravd podobn produkovaných v pr b hu p ípravy,
provozu a p ípadného ukon ení zám ru a jejich za azení dle vyhlášky . 381/2001 Sb.,
v platném zn ní a uvedení zp sobu nakládání s nimi.
Kat. íslo

Kategorie

Název

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické minerální
oleje

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a
mazací oleje

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných
látek nebo obaly t mito látkami zne išt né

Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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15 02 02

N

Adsorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn
olejových filtr jinak blíže neur ených), istící
tkaniny a ochranné od vy zne išt né
nebezpe nými látkami

16 01 03

O

Pneumatiky

16 06 05

O

Jiné baterie a akumulátory

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

20 03 04

O

Kal ze septik a žump

Papírové
filtry
nasycené olejem z autoparku a strojní
mechanizace k t žb
Vy azené pneumatiky
z autoparku a strojní
mechanizace k t žb
Vy azené autobaterie
z nakládací a t žební
mechanizace
a dopravní techniky
Vy azené zá ivky
pi
vým n
v technickém
a
sociálním zázemí
Odpad
z
p ípravy
plochy pro t žbu
Odpad ze sociálního
a technického zázemí
Odpad ze sociálního
zázemí

Celkovou ro ní produkci jednotlivých druh odpad nelze v sou asné dob objektivn
stanovit, p edpokládá se však vznik jejich minimálního množství.
Nakládání s odpady se ídí zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých
dalších zákon ve zn ní pozd jších p edpis . Oznamovatel bude p vodcem odpad
ve smyslu zákona . 185/2001 Sb. a bude povinen plnit povinnosti p vodce odpadu,
stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními p edpisy.
Využití i odstra ování odpad bude zajišt no servisním zp sobem u specializovaných
firem s p íslušným oprávn ním dle zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní).
S upot ebenými akumulátory, pneumatikami a zá ivkami bude nakládáno v režimu
zp tného odb ru použitých výrobk (dle ustanovení § 38 zákona . 185/2001 Sb.,
v platném zn ní).
Pokud budou vznikat i nebezpe né odpady, je t eba je t ídit dle jednotlivých druh ,
shromaž ovat je odd len ve speciálních uzav ených nepropustných nádobách ur ených
k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít k neoprávn né manipulaci
s nebezpe nými odpady nebo k úniku závadných látek ze shromážd ných odpad
do okolního prost edí. Shromaž ovací nádoby musí být ozna eny v souladu se zákonem
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon v platném zn ní.
V provád cích projektech (resp. v rámci dokumentace PVL) musí být jednotlivé druhy
odpad vznikající z realizace zám ru up esn ny, bude stanoveno jejich množství a
p edpokládaný zp sob shromaž ování, t íd ní a odstra ování (v etn
popisu
shromaž ovacích míst a prost edk ).

B. III. 4. Hluk
Stacionární zdroje hluku
B hem t žby št rkopísku bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací
techniky - pásového i kolového rypadla, kolových naklada
a pásového dozeru.
Stávající stacionární zdroje hluku v areálu zemníku zde z stanou, budou pouze p emíst ny
do nového t žebního prostoru. Akustické výkony používaných stacionárních zdroj
hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka . 10: Stacionární zdroje hluku – zám r
Zdroj hluku
.
Typ
1
Dozer pásový
2
Rypadlo pásové
3,4 Naklada kolový
Stojící nákladní vozidlo p i
5,6
nakládce a pušt ném motoru

Umíst ní

1
1
2

LWA
[dB]
105
105
106

Výška
zdroje
2m
2m
2m

2

103

2m

Po et

venkovní
prostor
dobývacího
prostoru

LWA ........Akustický výkon

Dopravní hluk
Dále bude b hem realizace zám ru vznikat hluk provozem nákladních vozidel
zajiš ujících odvoz št rkopískové suroviny z t žebny do míst výstavby dálnice D 11.
P íjezdová a odjezdová trasa k t žebn je p edpokládána po polní cest kolem bývalé
dr bežárny, po komunikaci II/323 p es obec Roudnice a dále po komunikaci 1/11 ve
sm ru na Hradec Králové.
Zám r nevyvolá navýšení dopravy nákladními vozidly na dot ených komunikacích oproti
stávajícímu stavu (podrobn – viz kapitola B. II. 4.).
Zám r bude provozován po dobu t í let.

B. III. 5. Dopl ující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Zájmové pozemky jsou v sou asné dob zem d lsky využívané, t žbou suroviny by
došlo k do asnému záboru této p dy (po dobu p ípravy a vlastní t žby suroviny).
Kubatura zásob suroviny v rámci ložiska je 400 00 m3 št rkopískové suroviny na území
cca 12 ha. Mocnost št rkopískové vrstvy ur ené pro vyt žení iní cca 3 m.
Sou ástí zám ru je také rekultivace dot eného
provedena skrývka kulturní vrstvy. Mocnost skrývky
provedeného geologického pr zkumu na okolních
t žby), emuž odpovídá kubatura orni ní a podorni
99 000 m3.

území, p ed vlastní t žbou bude
je odhadována do 0,9 m (na základ
pozemcích a na nich realizované
ní skrývky v rámci ložiska max. cca

Po ukon ení t žby je plánováno vysvahování všech záv rných svah umož ujících další
zem d lské využívání lokality (dobrý p ístup zem d lské techniky).
Technická rekultivace bude spo ívat ve zp tném navezení a rozprost ení skrývkové
zeminy skladované v prostoru t žebního areálu do vyt žených prostor. To by m lo
za následek snížení morfologie terénu o pr m rnou mocnost vyt ženého št rkopísku, tj.
o cca 3 m. P ebyte né zemní hmoty z jiných lokalit pro náhradu odt ženého podílu
št rkopísku se neplánuje dovážet.
Na rekultivaci technickou bude pro zachování biologické hodnoty zájmového území
navazovat biologická rekultivace a dot ené pozemky budou navráceny zp t do ZPF.
Projekt rekultivace nebyl zpracován, ale p edpokládá se výsadba trvalých travních porost
a vhodných d evin po obvodu deprese (na svazích) a navázání tak na již provedenou
rekultivaci v rámci 1. etapy t žby št rkopísku západn od zám ru a schválenou a
plánovanou rekultivaci 2. etapy t žby, taktéž západn od zám ru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C.1.1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
Pro katastrální území Roudnice byl v roce 1992 spole ností URBAPLAN zpracován
generel místního systému ekologické stability. Navrhovaný zám r se nachází
v severní a severovýchodní ásti takto vymezeného území. Podle zpracovaného generelu
se v blízkosti plánovaného zám ru nachází n kolik lokálních biocenter (LBC) a lokálních
biokoridor (LBK) - viz. následující obrázek a grafické znázorn ní v p íloze oznámení . 1.
Obr. . 2: Lokální ÚSES v zájmovém území
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Jižním sm rem od plochy t žby vede polní cesta. U ní se nachází lokální
biokoridor (vedený v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod . 11). Tento LBK lemuje
zájmovou plochu t žby z jižní ásti a podél celé východní strany. LBK je cca 1 500 m
dlouhý a propojuje lesík a remízky pásem zatravn ní a plní protierozní funkci. V lesíku
z d evin p evažuje b íza a borovice, dále se vyskytuje smrk. ást tohoto LBK je zachycena
na fotografii - obr. . 4.
V generelu ÚSES Lib any pod íslem 3a je evidované lokální biocentrum „ U staré školky"
o rozloze 14,37 ha. Nachází se na k.ú. Želí, v sousedství severovýchodního cípu
uvažovaného ložiska št rkopísku. Je tvo eno dubovým porostem, na jižním svahu s
proláklinou ob asné vodote e, s p ím sí smrku, mod ínu a b ízy. Podloží je tvo eno
št rkopísky, hn dými lesními p dami až slinovatky (v údolí). Biocentrum je ekologicky
významným krajinným prvkem.
Cca 300 m severn od hranice zájmové plochy probíhá biokoridor lokálního významu
„U Homyle" (evidovaný v generelu ÚSES Lib any pod íslem 3). Tento LBK je cca
1 000 m dlouhý, široký 15 m a je tvo en p evážn smrkovými prostory s p ím sí listná
v údolí vodote e.
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Vzdálen jší prvky ÚSES:
Cca 800 m jihozápadn od plánované plochy t žby se nachází lokální biocentrum
(vedené v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod íslem 10) o rozloze 3 ha. Jedná se
o opušt ný prostor po t žb hlíny se zbytky staré zelen , náletem jasanu, výsadbou
smrku, s ke i (bez, šípek, hloh).
Západn ve vzdálenosti cca 1 km od uvažovaného prostoru t žby št rkopísku soub žn s hranicí dobývacího prostoru je situován lokální biokoridor (vedený v generelu
ÚSES pod íslem 9). LBK o délce cca 1 000 m spojuje LBC .2 a LBC . 10 s lesním
komplexem na severu území. LBK je tvo en kyselou bukovou doubravou, smíšenými
porosty vyššího v kového stupn . Tento LBK je protnut polní cestou napojující se na
komunikaci . II/323, která je plánována jako p epravní trasa k t žebn .
Lokální biocentrum (vedené v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod . 2) leží cca 1,2 km
západn od plochy t žby), podél kraje silnice II/323, která bude využívána jako
p íjezdová a odjezdová komunikace k plánovanému území t žby. Biocentrum má rozlohu
8,5 ha a je tvo eno vlh í loukou ohrani enou upraveným tokem Byst ice s novou
výsadbou a v ásti starším porostem vrb. Lesní porost má pestré zastoupení lesních
typ , v porostu p evažuje dub, dále je zastoupen jasan, b íza, habr, borovice, mod ín.
Biocentrum je kontaktní, spojuje nivu Byst ice s lesním komplexem. Biocentrum je
ekologicky významným krajinným prvkem.
Prvky ÚSES regionálního i nadregionálního významu nezasahují do ešeného území.
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany p írody jako
významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porost sídelních útvar v etn historických zahrad a park .
Dle Územního plánu Hradce Králové a dle Koncepce ochrany p írody a krajiny
Královéhradeckého kraje se na ešeném území, ani v jeho blízkosti nenachází žádný
registrovaný VKP.
V okolí zám ru z významných krajinných prvk „ze zákona“ lze ozna it výše uvedené prvky
ÚSES a lesní porosty.

C. 1. 2. Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , území historického, kulturního
nebo archeologického významu
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park dle zákona . 114/1992 Sb. (§13, 14),
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , se v míst zám ru ani v bližším
okolí nevyskytují.
Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní.
V roce 2003 (pro zám r „Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever“) bylo
archeologickým odd lením Muzea Východních
ech provedeno vyhodnocení
z hlediska archeologické památkové pé e, které zahrnuje také plochu plánovaného
rozší ení t žby. Hodnocení je sou ástí p ílohy oznámení . 6.
Mimo starších náhodných nález jsou v katastru obce zaznamenány pouze menší
odborné aktivity z roku 1972, 1983 a 1990. V obci byly rovn ž opakovan provád ny
dohledy p i výkopech inženýrských sítí - s negativními výsledky.
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Nejstarší a také nejcenn jší známý nález p edstavuje ást depotu m d ných
sekeromlat s k ížovým ost ím, vyoraných v roce 1865 Na horkách. Ze stejného místa
pochází i ojedin lé nálezy broušených kamenných nástroj nalezených na p elomu 80.
let 19. století. V roce 1880 byl v p íkopu okresní silnice nalezen žárový hrob se zlatým
šperkem. Nález s nejv tší pravd podobností pochází ze západního úbo í Horek, kde byly
v roce 1908 nalezeny dva další hroby. V roce 1896 p i t žb v Hamplov ciheln
(situované na úbo í Horek) bylo zaznamenáno kostrové poh ebišt .
V roce 1898 byl na neznámém míst v extravilánu vyorán depot novov kých mincí a
v roce 1999 také nelokalizovaný poklad zlatých ímských mincí. Poklad st edov kých
mincí byl nalezen roku 1912 p i západní hranici intravilánu.
Dále byly z katastru obce Roudnice pr b žn získávány ojedin lé nálezy ( asto bez
nálezových okolností. P i terénních úpravách pole byl v roce 1921 nalezen soubor
vrcholn st edov kých artefakt .
Na ploše celého DP Roudnice-sever, tj. na ploše již dokon ené 1. etapy i p ipravované
2. etapy t žby št rkopísku, která sousedí s posuzovaným zám rem, prob hl
archeologický záchranný výzkum. Expertní list z tohoto záchranného výzkumu je
k dispozici u oznamovatele.
Zám r bude
áste n
zasahovat do archeologického nalezišt
ozna eného
v archeologickém hodnocení . 1 (viz. p íloha oznámení . 6). Jedná se o pole vedle
lesa Na horkách, západn od osady Želí, kde byl v roce 1865 nalezen depot
m d ných p edm t (kamenné neolitické sekerky lužická a st edov ká keramika).
C. 1. 3. Území hust zalidn ná
Území plánované t žby se nachází na severní hranici katastrálního území obce
Roudnice mezi obcemi Roudnice, Homyle, Lib any a osady Želí. Zájmové území nepat í
mezi území hust zalidn né, vzdálenost t žebního prostoru od nejbližších ob anských
zástaveb obcí je cca 600 - 800 m.
V blízkosti sousedního dobývacího prostoru je situován objekt zdejší myslivecké
jednoty, který je p íležitostn využíván a neslouží tedy k trvalému obývání.
Dle s ítání po tu obyvatel v obcích R (stav k 6.2. 2009) v obci Roudnice k trvalému
pobytu p ihlášeno 627 obyvatel, z toho je 248 muž nad 15 let, 63 chlapc do 15 let, 261 žen
nad 15 let, 55 dívek do 15 let.
C. 1. 4. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn
ekologických zát ží)

starých

V dot ené lokalit nejsou známy staré zát že a území zat žovaná nad míru
únosného zatížení.
C. 1. 5. Extrémní pom ry v dot eném území
V dot eném území nejsou známy extrémní pom ry.

C. 2. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí v dot eném území
C. 2. 1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Klimaticky se podle Quitta (1971) jedná o území z oblasti teplé (T 2). Podle klimatické
klasifikace náleží dot ená lokalita do teplé klimatické oblasti T2.
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Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; p echodné období je krátké
s mírným až mírn teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sn hové pokrývky.
Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 11: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)
Charakteristiky

Klimatické oblasti
T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Pr m rné ro ní srážky se pohybují okolo 600 mm. Pr m rná ro ní teplota 8°C.
Pro lokalitu Roudnice (Hradec Králové) zpracoval HMÚ Praha odborný odhad v trné
r žice. Zobrazení v trné r žice je na obr. . 3.
V trná r žice udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy
rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Obr. . 3: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Roudnice
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Tabulka . 12: Odborný odhad celkové v trné r žice pro lokalitu Roudnice
Rychlost
v tru
(m/s)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

1,7 m/s

6,00

7,76

5,26

5,03

4,66

5,45

6,78

4,47

5,0 m/s

3,46

5,30

2,90

5,55

5,39

6,43

8,83

3,87

41,73

11,0 m/s 0,03

0,05

0,03

0,51

0,76

0,81

1,20

0,37

3,76

9,49

13,11

8,19

11,09

10,81

12,69 16,81

8,71

Sou et

Bezv t í

Sou et

9,10

54,51

9,10

100/00

Z v trné r žice pro lokalitu Roudnice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní
vítr s 16,81 %. etnost výskytu bezv t í je 9,10 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 54,51 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s1
lze o ekávat v 41,73 % a rychlost v tru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 3,76 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 26,55 % p ípad .
Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo v posuzované
lokalit není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, na základ dat za rok 2006. Na 100 % území stavebního ú adu Magistrát m sta
Hradce Králové byla v roce 2006 p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro PM10.
Nejbližší stanice v Královéhradeckém kraji, kde se provádí monitoring benzenu, PM10
a NO2 se nachází ve vzdálenosti cca 11 km od zám ru (stanice . 396, Hradec Králové –
Sukovy sady) a 15 km od zám ru (stanice . 1503, Hradec Králové – Brn nská).
Nejreprezentativn jší
z imisních stanic:

hodnoty

imisních

koncentrací

posuzovaných

látek

p evzatých

NO2: hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 66,0 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady)
NO2: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 27,7 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové –
Sukovy sady).
PM10: 24-hodinová imisní koncentrace (98% Kv.): 53,7 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady)
PM10: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 25,3 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec Králové
– Sukovy sady).
Benzen: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 3,1 µg/m3 (ISKO, stanice
Králové – Sukovy sady).

. 1679, Hradec

Pro posouzení úrovn zne išt ní ovzduší v p edm tné lokalit lze rovn ž použít hodnoty
uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
Královéhradeckého kraje (p íloha J).
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Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav k roku
2010. Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výhledový
stav (2010), lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 70 – 100
µg/m3. Ro ní imisní koncentrace NO2 pro výhledový stav lze odhadnout okolo 1,2 – 1,4
µg/m3.
Ro ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo
0,1 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny.
PM10 nebyly v rozptylové studii uvažovány.

C. 2. 2. Geofaktory
Geomorfologie
Katastrální území Roudnice se nachází v geomorfologických okrscích Lib anská tabule
a Urbanická brázda - severní a st ední ásti Chlumecké tabule. Jedná se o plochou
pahorkatinu a erozní sníženinu v povodí Byst ice, s nadmo skou výškou pohybující se
od 230 - 280 m n. m..
ešené území se svažuje sm rem ze severozápadu k jihovýchodu, nadmo ská výška
v ploše zám ru je 262 - 278 m n. m.
Geologie
Zájmové území je ve svém skalním podloží budováno sedimentárními horninami svrchní
k ídy a p i jejich celkové mocnosti p es 450 m vystupují pod povrch terénu uloženiny
b ezenského souvrství stá í koniaku. Litologicky se jedná o horniny typu vápnitých jílovc
a slínovc velmi málo zpevn né prostou kompakcí a proto málo odolné proti zv trávání a
erozi. Tato skute nost ovlivnila i morfologický vývoj krajiny, která podlehla rýhové erozi
vodních spoust labského toku, jež sm ovaly p ed poklesem Železných hor do tzv.
Urbanické brány a na Chlumec n.C. Toto koryto bylo opušt no až b hem mladšího rissu.
Z doby mindel – risských glaciál zde byly zachovány mocné fluviální akumulace – jednak
v p ehloubeném koryt mezi silnicí I/11 a železnicí, kde dosahuje kvarter až 20 m, jednak
na vlastní lokalit , které jsou stá í günz-mindel, ale o podstatn nižší mocnosti. V dosahu
lokální erozní rýhy vedoucí od lesa k bývalé ciheln , již nebyly št rkopísky pod pokrývkou
spraší, tedy na povrchu slínovc sondáží zachyceny, pouze slabá pís itá p ím s
p eplavených hlin s p ím sí št rk .
K ídové slínovce vystupují svým eluviem v terénním stupni pod objektem myslivc , kde
jsou ješt známky n kdejší p íležitostné t žby písku pro údržbu polních cest a slínu.
V míst studny – cca 250 m jižn pod DP Roudnice - je podloží na kót 224, studna je
v dosahu okraje koryta Urbanické brázdy.
Do zájmového prostoru zasahují lokální tektonické linie jak sudetského, tak
i krušnohorského sm ru. V jejich blízkosti jsou horniny v povrchových partiích pon kud
více rozpukané, ale ve v tší hloubce se význam poruch ztrácí. Sondážními pracemi na
lokalitách Lib any, T chlovice, Radostov, Osice byla v dosahu kóty 250 m n.m. zastižena
lavice slínovc s vyšší rigiditou, v níž jsou puklinové systémy otev ené - horniny nejsou
pís ité, ale pouze kalcifikované a neodpovídají vrstvám rohateckým.
Ložisko Radostov, jehož sou ástí je sousední dokon ená 1. etapa t žby št rkopísku a
p ipravovaná 2. etapa, je podrobn geologicky prozkoumáno (GEOINDUSTRIA, st. p.,
Praha geologické pr zkumné práce, 1988) a zpracována záv re ná zpráva.
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Hydrogeologie
Pro lokalitu Roudnice – Na horkách byl v roce 2003 zpracován hydrogeologický znalecký
posudek „Ohrožení vodohospodá ských zájm t žbou písku Roudnice – sever“ (ing. Ji í
N mec). Posudek p esto, že byl zpracován pro ú ely stanovení dobývacího prostoru
Roudnice (rozprostírajícího se v sousedství posuzovaného zám ru – ozna eného jako
1. etapa t žby), popisuje celý severní okraj k.ú. Roudnice a lze tedy z n ho vycházet také
pro ešené území 3. etapy t žby št rkopísk .
Lokalita leží mimo vodohospodá sky významnou ást Urbanické brázdy s využitelnými
zásobami podzemní vody, které podléhají obecné ochran .
V rozsahu plánované t žby a jejím okolí se na bázi kvarteru vytvá í jen do asná zvode
p i akumulaci gravita ních vod, ale na okrajích této sv decké výšiny nejsou známky jejího
odvodn ní s výjimkou rýhy nad osadou Homyle a v bývalé ciheln .
P i shlédnutí stavu a mocnosti slínovcového eluvia je z ejmé, že dot ený prostor není
v p ímé hydraulické spojitosti s kvarterní zvodní na území obce a t žba neovlivní ani
vodní zdroj jímaný u polní cesty pod sousedním dobývacím prostorem Roudnice.
Jak prokázala sondáž na vodu provád ná v posledních letech, existuje hydrogeologický
kolektor i v pásmu p ipovrchového uvoln ní hornin b ezenského souvrství. V závislosti na
výškové pozici bývá zastihován kolektor i v hloubkách 25-40 m. Toto zvodn ní je vázáno
na zmín né lavice s pon kud vyšší rigiditou, v nichž jsou puklinové systémy otev eny a
hydrogeologicky aktivní. Je z ejmé, že situace v prostoru „Na horkách“ je obdobná, ovšem
nebyl d vod pro ov ování po negativním výsledku vrtu pod silnicí Roudnice – Homyle.
V každém p ípad je tento kolektor chrán n nízkou propustností krycích vrstev,
p edevším slinitého eluvia a z ejmou nehomogenitou a anizotropií prost edí kvarteru.
Zjišt né p ítoky k ídové zvodn jsou pln závislé na omezené možnosti infiltrace a
rozsahu povodí. V tšinou nep evyšují hodnoty kolem 1,0 ls-1, p ípadn jen do asn
do od erpání statických zásob. Kvarterní zvode je nespojitá.
Popis hydrogeologických pom r v širším okolí ložiska
Zájmové území náleží k slinité facii labské oblasti eské k ídové pánve,
do hydrogeologického rajónu 436 - Labská k ída. Nejvýznamn jší zvodn jsou vázány
na pís ité sedimenty cenomanu a spodního turonu. Zvodn mají zpravidla artéský
charakter, stropním izolátorem cenomanské zvodni jsou plastické, jílovité sedimenty
p edchodní zóny III a, izolátorem spodnoturonské zvodn , vázané na spongility a pís ité
slínovce, je mocný komplex shnitých uloženin st edního a svrchního turonu. Lokální
zvodn lé polohy jsou vázány na svrchní pís ité sedimenty coniaku a jsou využívány k
domovnímu zásobení v okolních obcích.
Staropleistocénní št rkopísky jednotlivých
terasových
relikt
mají výbornou
pr linovou propustnost, infiltraci místn zt žují pokryvy sprašových hlín, prakticky
nepropustných.
Hydrograficky zájmové území náleží k díl ímu povodí í ky Byst ice a jejích
levostranných p ítok . V ložiskovém úseku má tok Byst ice velmi malý spád - 4 m /
2 000 m, tj. od 234 m n. m. v Boharyni k 230 m n. m. v Puchlovicích. Tok Byst ice je
v úseku Kun ice - Puchlovice regulovaný.
V širším okolí zájmového území byly provád ny p evážn speciální hydrogeologické
práce pro vodohospodá ské ú ely - 4 hydrogeologické vrty pro zásobení dr bežárny a
bytových jednotek pro JZD v Kratonohách,
situované cca 1,5 km jižn od
zájmového území. Uvedenými vrty je jímána zvode , jejímž kolektorem jsou
št rkopísky údolní terasy eky Byst ice, v úrovni kolem 238 až 240 m n. m.. Hladina
podzemní vody dosahuje úrovn cca 232,2 m n. m., specifická vydatnost každého z vrt
je kolem 2,8 l.sVm" 1 , koeficient filtrace k = 1,2.10" 3 m.s" 1 . Dle chemického rozboru se
jedná o vodu typu Ca - HC0 3 - S0 4 , mírn kyselou (pH 6,7), velmi tvrdou - 20° N,
st edn mineralizovanou.
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Domovní studny v obci Homyle jímají zvode , jejímž kolektorem jsou slinito-pís ité
k ídové sedimenty. Farma JZD p i západním okraji ložiska je napojena na skupinový
vodovod, vedený z jímacích objekt na jižním okraji území.
P írodní zdroje
Zám r leží mimo chrán né ložiskové území. V sousedství zám ru se rozprostírá
CHLÚ Roudnice (k.ú. Želí, Radostov, Roudnice a Boharyn ) na ploše 109,54 ha (bylo
rozhodnutím MŽP .j. 449/550/08-Ru zmenšeno o 73,64 ha z p vodní plochy 183,18
ha).
V p íloze oznámení . 1 je na mapovém podkladu znázorn na hranice stávajícího
CHLÚ Roudnice, hranice dobývacího prostoru Roudnice – sever rozd lená na 1. a 2.
etapu (1. etapa byla realizována, 2. etapa prochází povolovacím ízením).
C. 2. 3. P da
Dot ené pozemky (viz. kapitola . B. II. 1.) ur ené k t žební innosti jsou pozemky dosud
zem d lsky využívané.
V širším území jsou zastoupeny p evážn hn dozem a illimerizované p dy v etn
slab oglejených forem na spraších a sprašových hlínách a hn dé p dy a rendziny
na zahlin ných pís itých substrátech.
V niv Byst ice a ásti Roudnice se nacházejí lužní p dy glejové na nivních uloženinách
a spraši, obvykle do asn zamok ené a nivní p dy.
Mírn jsou zastoupeny také hn dozem typické, ernozemní (na severu obce Roudnice)
a okrajov hn dozem illimerizované oglejené a illimerizované p dy oglejené na
sprašových p dách.
V zájmovém území nebyl proveden pr zkum možné kontaminace p dy.
Pozemky plánované 3. etapy t žby št rkopísku náleží do zem d lského p dního fondu ZPF a jsou dle metodického pokynu MŽP R .j. OOLP/1067/96 za azeny do IV. t ídy
ochrany zem d lské p dy (BPEJ 32212 a 32312), tzn. že se jedná o pozemky
s p evážn podpr m rnou produk ní schopností v rámci p íslušných klimatických region
s jen omezenou ochranou.
C. 2. 4. Voda
Území náleží do povodí Byst ice (tok 3. ádu). Zájmová lokalita je odvod ována
Roudnickým potokem ( . 104 - 03 - 022 o ploše 31,097 ha), který ústí (u bývalého mlýna)
do levob ežního náhona Byst ice. Roudnický potok protéká st edem obce Roudnice
(ve vzdálenosti cca 1,5 km od místa uvažované t žby). Pr toky Roudnického potoka jsou
velmi malé, nárazov jsou obohacovány extravilánovými vodami z ploch severn nad obcí
( asto s v tším podílem zne iš ujících látek). Potok byl p ed 2. sv tovou válkou
regulován. V obci je na Roudnickém potoku vybudováno n kolik rybní k
se
sedimenta ní funkcí. Na západním a jižním okraji obce Roudnice jsou situovány písníky
dosud sloužící k t žebním innostem št rkopísku.
Na území plánovaného zám ru ani v bezprost ední blízkosti se nenachází žádný zdroj
pitné vody. Nejbližší studna využívaná pro pitné ú ely je situována pod zájmovým
prostorem – jihozápadn - ve vzdálenosti cca 800 m od zám ru.
C. 2. 5. Fauna a flóra, ekosystémy
K popisu charakteru vegetace a živo išných spole enstev byly využity výsledky biologického
hodnocení, které v roce 2003 zpracoval kolektiv autor p sobících p i Muzeu východních
ech v Hradci Králové (Samková, Mikát, Mocek 2003) a obhlídka p edm tného území
spoluzpracovateli oznámení. Biologický pr zkum provedený v roce 2003 se týkal sousedních
pozemk , na nichž se v sou asnosti nachází t žená ást ložiska. Auto i hodnocení však
popisují i okolní biologicky významn jší krajinné prvky, takže výsledky je možné vztáhnout
i na sousední plochy, na nichž je plánována t žba v rámci 3. etapy t žby.
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Pozemky, které budou plánovanou t žbou dot eny, jsou v sou asné dob využívány jako
intenzívn obhospoda ovaná pole. Krom p stovaných kulturních plodin zde rostou pouze
b žné druhy polních plevel jako je pchá oset, rdesno blešník, mák vl í, kokoška pastuší
tobolka, violka rolní, merlíky, š ovík kade avý, lebeda rozkladitá a drchni ka rolní.
Biologicky zajímav jší jsou jen okraje polí, kde se vyskytuje ostrožka stra ka (Consolida
regalis), která se adí mezi druhy vyžadující pozornost podle erveného seznamu
východních ech (Faltys 1995). Dále zde najdeme další b žné druhy, které jsou typické pro
ruderální spole enstva úhor (bodlák obecný, hadinec obecný, locika kompasová, p esli ka
rolní, pryšec kolovratec, he mánkovec nevonný).
V trávnících, které lemují pole na kontaktu s porosty d evin nebo polními cestami pak
p evažují dominantní druhy trav, jako je t tina k ovištní, ovsík vyvýšený, srha lalo natá a
lipnice lu ní. V t chto porostech nalezneme i další lu ní druhy (nap . svízel sy iš ový, s. bílý,
t ezalka te kovaná, chrastavec rolní, štírovník r žkatý, eb í ek obecný, kozí brada
východní). Místy jsou v zde zastoupeny i teplomilné druhy jako je chrpa latnatá, chrpa
ekánek a pelyn k ladní.
Lokalita zám ru (ozna ená v zadání zm ny . 2 ÚP jako . 39) sousedí na severovýchod
s lesním celkem, který je p evážn tvo en monokulturami borovice, lokáln se zde však
vyskytují i porosty dubohab in. Východní hranice obou lokalit tvo í meze s porosty náletových
d evin (trnky, t ešn , r že šípková, hlohy). Lokalita . 40 (cca 300 m vzdušnou arou od
zám ru) pak od severu sousedí s remízem a menší pískovnou. V tšinu plochy remízu tvo í
porosty vysázených d evin – borovice, mod ín, b íza, na menších plochách se vyskytuje
teplomilná psamofilní a ruderální vegetace. Tyto porosty, které leží za hranicí t žebního
prostoru nebudou realizací zám ru dot eny. V okolní zem d lské krajin však p edstavují
tyto porosty významné úkrytové biotopy pro obratlovce osidlující kulturní step. Ze savc se
zde krom drobných hlodavc vyskytuje zajíc polní nebo srnec obecný. Pravd podobný je
také výskyt drobných lasicovitých šelem. Z pták byl zastižen nap . sk ivan polní, který m že
hnízdit na zemi na travnatých okrajích mezí. Ze zvlášt chrán ných druh živo ich byla
v území zaznamenána ješt rka obecná (Lacerta agilis), která je podle vyhlášky 395/92 Sb.
za azena mezi siln ohrožené druhy. Vyskytuje se na okrajích les a po etn ji v pískovn
u remízu. Tato ást území poskytuje také vhodné podmínky pro výskyt bezobratlých v etn
n kolika zástupc teplomilného hmyzu (nap . v etenuška i orková Zygaena ephialtes).
Seznam zjišt ných druh rostlin a živo ich na lokalit Roudnice – území „Na horkách“
p evzatý z biologického hodnocení pro sousední pozemky je sou ástí p ílohy oznámení
. 8.
C. 2. 6. Krajina, krajinný ráz
P írodní charakteristika
Oblast katastrálního území Roudnice je tvo ena plochou pahorkatinou a erozní
sníženinou v povodí Byst ice, nadmo ská výška se pohybuje mezi 230 - 280 m. Krajinný
ráz je výrazn ovlivn n intenzivní t žbou št rkopísk a z nich vzniklými vodními plochami
doprovázenými zelení. Rozptýlená zele se nachází p evážn v blízkosti sídelních
útvar , podél vodote í jako b ehové porosty a podél polních cest a komunikací jako
liniové porosty.
Plocha plánovaná k t žb se nachází v odlesn né krajin a na zem d lsky
obhospoda ované p d . Na severní a východní okraj p edm tné plochy p iléhá lesní
komplex, tvo ený zejména acidofilními doubravami, který ve východní ásti ešeného
území tvo í LBK . 11 spolu s LBC .3a (viz. obr. . 4). Terén se otvírá sm rem k jihu a
jihovýchodu.
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Obr. . 4: Pohled na p edm tné území od jeho SZ hranice jižním sm rem

Krajinné dominanty se v blízkém okolí zám ru nevyskytují.
Lokalita je málo pohledov exponovaná. Avšak v sou asné dob se do asn
pohledov projevuje probíhající t žba št rkopísku v sousedství zám ru – západním
sm rem - v dobývacím prostoru Roudnice (1. etapa). Výškov dominující záv rný
svah t žby není viditelný z obce Roudnice, ani z komunikace II/323 (vzhledem
k p irozenému terénnímu vyvýšení a krytím porostem tvo ícím LBK . 11), ale pouze
z okolí t žby ve vzdálenosti cca 200 m.
Pro porovnání p vodní morfologie (p ed zahájením t žby sousedního dobývacího
prostoru Roudnice-sever) a jejího vlivu na krajinný ráz (za stavu provedení áste né
rekultivace a pokra ující t žby) jsou do této kapitoly za azeny následující dva
snímky:
Obr. . 5: Pohled východním sm rem na území (1, 2. a 3. etapy t žby) v dob p ed realizací
1. etapy t žby. V pozadí je zájmová plocha 3. etapy a za ní je vid t ást LBK . 11.
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Obr. . 6: Pohled východním sm rem na území (1, 2. a 3. etapy t žby) p i dokon ování 1.
etapy t žby (stádium áste né rekultivace území - v pop edí fotografie). V pozadí za
záv rným svahem je zájmová plocha 3. etapy a lokální biokoridor . 11 (stromo adí).

Z obrázk je z ejmé, že povrchová t žba probíhala za sucha na pom rn velké ploše, cca
20 ha - a t žbou vznikla terénní deprese (snížení povrchu o cca 3 m), p i emž následnou
rekultivací jsou pozemky vhodné pro další zem d lské využívání.
Zájmová plocha plánované t žby p edstavuje sm rem k jihovýchodu lehce svažitý terén
s nadmo skou výškou 262 - 278 m n.m.
Od jižní ásti nevýhradního ložiska se terén dále svažuje jižním sm rem k obci
Roudnice a ke komunikaci . I/11 (E 67) spojující Hradec Králové a Chlumec n.
Cidlinou.
Obr. . 7: Pohled od jižní hranice ložiska na ást obce Roudnice

Kulturní charakteristika
Díky p íznivému podnebí je území dlouhodob osídleno a zem d lsky využíváno. Krajina
je proto zcela p em n na lidskou inností. Ráz krajiny je dán monotónn p sobícími
rozlehlými plochami orné p dy, kterou p erušují plochy sídel. V tší pr myslové objekty se
nachází na okraji m sta Hradce Králové. Ostatní sídla nejsou plošn rozlehlá, mají
venkovský ráz. V tšinu staveb tvo í zem d lské usedlosti a nízkopodlažní zástavba.
Obec Roudnice je typem návesní vsi ulicového typu o délce 3,5 km rozložená kolem
silnice a paraleln tekoucího Roudnického potoka obklopeného bohatou zelení. Je
považována za potenciální lokalitu p ím stské rekreace Hradce Králové, od kterého je
vzdálena 12 km. Od severu je obec chrán na návrším "Na horkách" (280 m n.m.).
St edem obce protéká potok Roudnice. P vodní zástavba je tvo ena zem d lskými
usedlostmi a chalupami, v poslední dob ji dopl ují také moderní rodinné domy
(jednopodlažní, dvoupodlažní).
Krajinu na západním okraji vesnice dotvá í rozsáhlé vodní plochy, které poskytují v lét
koupání a celoro n slouží k rybolovu. Sou asná Roudnice je místem pro kvalitní bydlení,
odpo inek i rekreaci.
Za negativní dominanty v širším území lze ozna it sít elektrického vedení a rozsáhlé
stavby pr myslové a zem d lské výroby. V obci Syrovátka dominuje širokému okolí
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výrobní komplex s komínem v jihovýchodní ásti a velké silo v severní ásti obce. Na
obzoru, jihozápadním sm rem od Lhoty pod Lib any, je spolu s t mito dominantami
z etelný objekt vodojemu s umíst ným telekomunika ním vysíla em v obci Dob enice.
Obytná zástavba (p evážn nízkopodlažní) je situována jižním sm rem (v obci
Roudnice) a severním až severozápadním sm rem v obci Homyle - cca ve vzdálenosti
600 - 800 m od uvažovaného zám ru.
Kulturní památky
Charakter obce a její zástavbu dokreslují zachované nemovité kulturní památky
reprezentované zem d lskými usedlostmi: renovovaný domek Mat je Chvojky ( .p. 21),
jednoho z v dc povstání z r. 1775 a o zem d lské usedlosti .p. 9 složené
z polygonální stodoly z 1. poloviny 18. stol a šprýchárku z r. 1850, která pat ila rodu
Veverkových.
Dále se v Roudnici vyskytuje architektonicky zajímavý selský statek ( .p. 12) s obytnou
budovou (s bohat zdobeným pr elím) z r.1852 a se stodolou (s klasicistními stla enými
oválovými oblouky nad vjezdy). V obci se nachází také dva kamenné k íže z r. 1831 a
1843 a pseudorománské a pseudogotické domy . 19 a . 22 z prvé poloviny 19. stol.
Architektonickými monumenty jsou v že kostel ležící jižním a východním sm rem.
Historická charakteristika
D kaz o p edhistorickém sídlení dnešního katastru Roudnice p inášejí
etné
archeologické nálezy. Nap íklad v lese u samoty Horka byly v roce 1865 nalezeny
m d né sekeromlaty s k ížovým ost ím, které se zárove považují za nejstarší a
nejcenn jší známý nález v této lokalit . Na polích sm rem k Boharyni bylo nalezeno
popelnicové poh ebišt a kamenné nástroje. P i stavb silnice byly objeveny zlaté
sto ené drátky, z mladší doby bronzové, u Proboštovy stodoly kamenná sekerka. Na poli
mezi Roudnicí a Syrovátkou byla zjišt na sídelní jáma a kamenný mlýnek na obilí.
Roudnická tvrz stávala v severozápadní ásti katastru sm rem k Homoli. Ješt po átkem
20. století byly patrné zbytky opevn ní. Tvrz snad byla dob e opevn na a vztahoval se
k ní místní název Tury . Zanikla a nez staly po ní žádné stopy.

C. 2. 7. Hmotný majetek
Na ploše samotného t žebního prostoru (tj. na ploše zásob) nejsou situovány objekty,
které by byly narušeny plánovaným zám rem. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých
osob a obce, s kterými jsou již v dnešní dob sepsány nájemní smlouvy a vy ešeny
majetkoprávní vztahy.
C. 2. 8. Hluk
Na hlukovém pozadí u nejbližší obytné zástavby v obci Roudnice mají nejvýznamn jší podíl
následující zdroje hluku:
dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na komunikacích . 11 a . 323
hluk z provozu zem d lského družstva, domácí zví ectvo
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku (pocházející z 1.etapy t žby):
stacionární zdroje hluku
dozer pásový, naklada kolový
rypadlo pásové pop . kolové
t ídi ka
dopravní hluk vyvolaný provozem nákladních vozidel zajiš ujících odvoz
št rkopískové suroviny z dobývacího prostoru
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C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Území je tvo eno zkulturn nou krajinou. Posuzovaná lokalita leží v krajin intenzivn
zem d lsky využívané. V katastrálním území Roudnice je v tšina pozemk zem d lsky
obhospoda ována (pole a louky), význa nou ást tvo í také vodní plochy. Lesy pokrývají
ostr vkovit menší ásti regionu. Krajinné dominanty se v blízkém okolí zám ru
nevyskytují. Ráz krajiny je dán monotónn p sobícími rozlehlými plochami orné p dy,
kterou p erušují plochy sídel. Lokalita je málo pohledov exponovaná.
Roudnice leží v p ím stské oblasti (cca 12 km od Hradce Králové) s vazbami na krajské
m sto (zejména v dobré dostupnosti zam stnání, služeb aj.). Krajinu na západním okraji
vesnice dotvá í rozsáhlé vodní plochy, které poskytují v lét koupání a celoro n slouží
k rybolovu.
Plocha pro uvažované pokra ování t žby št rkopísku leží mimo zastav né území.
Obytná zástavba je situována jižním sm rem (v obci Roudnice) a severním až
severozápadním sm rem v obci Homyle - cca ve vzdálenosti 600 - 800 m
od uvažovaného zám ru.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, v roce 2006 byla p ekro ena hodnota denního imisního limitu pro PM10.
Stávající hlukové pozadí u obytné zástavby v obci Roudnice je ovliv ováno p edevším
dopravním hlukem na komunikacích . 11 a . 323 a hluk z provozu zem d lského
družstva.
Na území posuzovaného zám ru se nachází zdroje hluku zp sobené provozem 1.etapy
t žby.
Zejména v minulosti bylo dot ené území a okolí významn ji zat žováno intenzivní
zem d lskou výrobou - obhospoda ováváním p dy nadm rn
podporované
pr myslovými hnojivy.
Stabilizující funkci v blízkosti uvažované plochy 3. etapy t žby mají lesní porost
(p iléhající na severní a východní okraj p edm tné plochy) a v tší remíz jihovýchodn
od zám ru a další ásti krajiny, které v místním ÚSES plní funkce lokálních biocenter a
lokálních biokoridor . Prvky ÚSES regionálního i nadregionálního významu nezasahují
do ešeného území.
Na ešeném území, ani v jeho blízkosti nenachází žádný registrovaný VKP. V okolí zám ru
z významných krajinných prvk „ze zákona“ lze ozna it prvky ÚSES a lesní porosty.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
nevyskytují.

se v míst

zám ru ani v bližším okolí

Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní.
Zám r leží mimo chrán né ložiskové území. V sousedství zám ru se rozprostírá CHLÚ
Roudnice (k.ú. Želí, Radostov, Roudnice a Boharyn ) na ploše 109,54 ha
Na posuzovaném území nebyl proveden geologický pr zkum. Okolí zám ru je podrobn
geologicky prozkoumáno.
Lokalita leží mimo vodohospodá sky významnou ást Urbanické brázdy s využitelnými
zásobami podzemní vody, které podléhají obecné ochran .
Pozemky, které budou plánovanou t žbou dot eny, jsou v sou asné dob
intenzívn obhospoda ovaná pole. Jedná se o pozemky s p evážn
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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produk ní schopností. Krom p stovaných kulturních plodin zde rostou pouze b žné druhy
polních plevel .
Biologicky zajímav jší jsou jen okraje polí, kde se vyskytuje ostrožka, která se adí mezi
druhy vyžadující pozornost podle erveného seznamu východních ech. Dále zde najdeme
další b žné druhy, které jsou typické pro ruderální spole enstva úhor . V trávnících, které
lemují pole na kontaktu s porosty d evin nebo polními cestami pak p evažují dominantní
druhy trav.
Sousední lesní celek tvo í monokulturami borovice, lokáln i porosty dubohab in. V okolní
zem d lské krajin však p edstavují tyto porosty významné úkrytové biotopy pro obratlovce
osidlující kulturní step. Ze savc se zde krom drobných hlodavc vyskytuje zajíc polní nebo
srnec obecný. Pravd podobný je také výskyt drobných lasicovitých šelem. Z pták byl
zastižen nap . sk ivan polní, který m že hnízdit na zemi na travnatých okrajích mezí.
Ze zvlášt chrán ných druh živo ich byla v území zaznamenána ješt rka obecná (siln
ohrožený druh). Vyskytuje se na okrajích les a po etn ji v pískovn u remízu. Tato ást
území poskytuje také vhodné podmínky pro výskyt bezobratlých v etn n kolika zástupc
teplomilného hmyzu.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV
VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

ZÁM RU NA

D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a životní prost edí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví, které bylo
zpracováno Ing. Olgou Krpatovou, držitelkou osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast
posuzování vliv na ve ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení
(viz. p íloha . 5). Hodnocení vliv na ve ejné zdraví vycházelo z rozptylové a hlukové studie
(EMPLA spol. s r.o., arch. . 48/09). Ob studie jsou p ílohami oznámení . 3 a 4.
Na základ provedeného hodnocení vlivu na ve ejné zdraví je možné konstatovat :
V rozptylové studii uvád né imisní p ísp vky škodlivin suspendovaných ástic PM10
z posuzovaného zám ru jsou nízké a nebudou p edstavovat významné zvýšení stávajícího
zdravotního rizika.
Odhadnuté pozadí denních i ro ních koncentrací suspendovaných ástic frakce PM10
z m ení na nejbližších monitorovacích stanicích by již mohlo být v sou asné dob spojeno
s mírn zvýšenými riziky pro obyvatelstvo na základ nejnov jších informací Sv tové
zdravotnické organizace z roku 2005, podobn tak jako na ad dalších míst v eské
republice.
V rozptylové studii uvád né imisní p ísp vky škodlivin oxidu dusi itého NO2 a benzenu
z posuzovaného zám ru nebudou zdrojem zdravotního rizika pro obyvatelstvo ani
po zapo tení pozadí.
Nep íznivé ú inky hluku se v p ípad stacionárních zdroj hluku neprojeví. V p ípad
hlukového zatížení z dopravy v dob denní u výpo tového bodu 1 a 3 obce Roudnice
z hlukové studie již v sou asné dob i po snížení ro ní kapacity t žby ve výhledovém stavu
se mohou u citlivých jedinc projevit nep íznivé ú inky hluku jako obt žování a zhoršená
komunikace e í.
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Výsledky posouzení vliv na ve ejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a záv ry
posouzení vliv na ve ejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uvád ná ve vlastním
oznámení, v rozptylové a hlukové studii.
Sociáln ekonomické vlivy
Zám r bude p edstavovat pracovní p íležitost pro cca 5 zam stnanc po dobu cca 3 let.

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší pro zám r vychází z modelových výpo t rozptylové studie
(p íloha oznámení . 4) nejvyšších a pr m rných ro ních imisních koncentrací vybraných
zne iš ujících látek – PM10, NO2, benzen - ze zdroj , které vzniknou b hem provozu
zám ru.
Výpo ty maximálních i pr m rných ro ních imisních koncentrací byly provedeny podle
metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních zdroj , kterou vydal HMÚ Praha.
K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního programu 2003.
Výpo et je provád n i s ohledem na tvar terénu mezi zdrojem emisí a p íslušným
referen ním bodem. Metodika po ítá se stá ením a zvyšováním rychlosti v tru s výškou a p i
výpo tu pr m rných koncentrací a doby p ekro ení bere v úvahu rozložení etností sm ru a
rychlosti v tru. Výpo ty se provád jí pro p t t íd stability atmosféry a 3 t ídy rychlosti v tru.
Výpo et imisních charakteristik byl proveden v husté geometrické síti výpo tových bod (sí
je zobrazena v rozptylové studii). Parametry sít byly zvoleny tak, aby sí pokrývala nejbližší
obytnou zástavbu v okolí posuzovaného zám ru.
Rozptylová studie byla dále po ítána pro 10 výpo tových bod mimo sí . Body mimo sí byly
zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Výpo et byl proveden pro výšku
horní ímsy u zvolených objekt .
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Obr. . 8: Znázorn ní umíst ní výpo tových bod použitých v rozptylové studii
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Výpo et byl proveden pro dva výpo tové stavy:
Stávající stav (provozovaná 1.etapa t žby): maximální ro ní kapacita t žební innosti
550 000 m3/rok
P edpokládaný stav (3. etapa t žby - zám r): maximální ro ní kapacita t žební
innosti 400 000 m3/rok
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V rozptylové studii byly uvažovány následující škodliviny: PM10, NO2, benzen.
Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací posuzovaných škodlivin
a) V referen ních bodech mimo sí
Tabulka . 13: Vypo tené hodnoty p ísp vk NO2 v bodech mimo sí
Stávající stav

P edpokládaný stav

Rozdíl

Bod

ch
[ g/m3]

Ph
[%]]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

ch
[ g/m3]

Ph
[%]]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Limit

7,32
3,79
4,29
4,91
4,97
5,00
4,90
5,49
5,85
4,41
200,00

3,66
1,90
2,15
2,46
2,49
2,50
2,45
2,75
2,93
2,21
100

0,0592
0,0388
0,0951
0,0616
0,0609
0,0594
0,0784
0,0699
0,0637
0,0306
40,000

0,148
0,097
0,237
0,154
0,152
0,149
0,196
0,175
0,159
0,077
100

5,44
2,82
3,19
3,65
3,69
3,72
3,64
4,08
4,34
3,28
200,00

2,72
1,41
1,60
1,83
1,85
1,86
1,82
2,04
2,17
1,64
100

0,0374
0,0249
0,0617
0,0394
0,0390
0,0380
0,0509
0,0441
0,0401
0,0193
40,000

0,094
0,062
0,154
0,099
0,098
0,095
0,127
0,110
0,100
0,048
100

-ch
-cr
3
[ g/m ] [ g/m3]
-1,88
-0,97
-1,10
-1,26
-1,28
-1,28
-1,26
-1,41
-1,51
-1,13
-----

-0,0218
-0,0139
-0,0334
-0,0222
-0,0219
-0,0214
-0,0275
-0,0258
-0,0236
-0,0113
-----

Vysv tlivky k tabulce . 13:
ch ........... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí
Ph .......... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného hodinového imisního limitu
pro NO2 v % ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu
pro NO2 v % ve výpo tovém bod mimo sí
-ch ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci NO2
pro p edpokládaný a stávající stav
-cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2
pro p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
-

hodinová imisní koncentrace NO2 (98%Kv.): 66,0 µg/m3 (ISKO, stanice . 396)

-

pr m rná ro ní imisní koncentrace NO2: 27,7 µg/m3 (ISKO, stanice . 396)

Tabulka . 14: Vypo tené hodnoty p ísp vk PM10 v bodech mimo sí
Stávající stav
P edpokládaný stav
Bod

cd
[ g/m3]

Pd
[%]]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

cd
[ g/m3]

Pd
[%]]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

1
2
3
4
5
6
7
8

0,424
0,189
0,210
0,257
0,259
0,260
0,244
0,310

0,85
0,38
0,42
0,51
0,52
0,52
0,49
0,62

0,0132
0,0076
0,0226
0,0128
0,0127
0,0124
0,0171
0,0156

0,033
0,019
0,057
0,032
0,032
0,031
0,043
0,039

0,378
0,167
0,189
0,231
0,233
0,234
0,218
0,278

0,76
0,33
0,38
0,46
0,47
0,47
0,44
0,56

0,0091
0,0052
0,0152
0,0087
0,0087
0,0085
0,0114
0,0108

0,023
0,013
0,038
0,022
0,022
0,021
0,029
0,027
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-cd
-cr
3
[ g/m ] [ g/m3]
-0,046
-0,022
-0,021
-0,026
-0,026
-0,026
-0,026
-0,032

-0,0041
-0,0024
-0,0074
-0,0041
-0,0040
-0,0039
-0,0057
-0,0048
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0,326
0,229
50,00

9
10
Limit

0,65
0,46
100

0,0141
0,0061
40,00

0,035
0,015
100

0,293
0,205
50,00

0,59
0,41
100

0,0098
0,0042
40,00

0,025 -0,033 -0,0043
0,011 -0,024 -0,0019
100 - - - - - - - - - - - -

Vysv tlivky k tabulce . 14:
cd….....…. p ísp vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod mimo sí
cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod mimo sí
Pd .......... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného 24-hodinového imisního
pro PM10 v % ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního
pro PM10 v % ve výpo tovém bod mimo sí
-cd ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální 24-hodinové imisní koncentraci
pro p edpokládaný a stávající stav
-cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci
pro p edpokládaný a stávající stav

limitu
limitu
PM10
PM10

Pozadí:
-

denní imisní koncentrace PM10 (98%Kv.): 53,7 µg/m3 (ISKO, stanice . 396)

-

pr m rná ro ní imisní koncentrace PM10: 25,3 µg/m3 (ISKO, stanice . 396)

Tabulka . 15: Vypo tené hodnoty p ísp vk benzenu v bodech mimo sí
Stávající stav

P edpokládaný stav

Rozdíl

Bod

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

ch
[ g/m3]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]]

-ch
[ g/m3]

-cr
[ g/m3]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,423
0,177
0,214
0,262
0,264
0,265
0,246
0,311
0,328
0,230

0,00268
0,00114
0,00226
0,00204
0,00205
0,00203
0,00168
0,00338
0,00307
0,00130

0,054
0,023
0,045
0,041
0,041
0,041
0,034
0,068
0,061
0,026

0,410
0,171
0,208
0,254
0,256
0,257
0,238
0,301
0,318
0,223

0,00217
0,00090
0,00163
0,00162
0,00163
0,00162
0,00127
0,00275
0,00250
0,00106

0,043
0,018
0,033
0,032
0,033
0,032
0,025
0,055
0,050
0,021

-0,013
-0,006
-0,006
-0,008
-0,008
-0,008
-0,008
-0,010
-0,010
-0,007

-0,00051
-0,00024
-0,00063
-0,00042
-0,00042
-0,00041
-0,00041
-0,00063
-0,00057
-0,00024

Limit

Nestan.

5,00000

100

Nestan.

5,00000

100

------

------

Vysv tlivky k tabulce . 15:
Ch .......... p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod mimo sí
Cr ............ p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod mimo sí
Pr ........... procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro benzen
v % ve výpo tovém bod mimo sí
-Ch ......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální hodinové imisní koncentraci benzenu
pro p edpokládaný a stávající stav
-Cr .......... rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu
pro p edpokládaný a stávající stav

Pozadí:
-

pr m rná ro ní imisní koncentrace benzenu: 3,4 µg/m3 (ISKO, stanice . 1679)
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b) V husté geometrické síti výpo tových bod
Tabulka . 16: P ísp vky k imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek v
obytné zástavb ve výšce 1,5 m
Zne iš ující
látka

NO2 - stávající
NO2- p edpokl.
PM10 - stávající
PM10 p edpokl.
Benzen - stáv.
Benzen p edp.

Typ koncentrace

Vypo tená
hodnota

Limit
[ g/m3]

Procenta
z limitu

Pozadí
[ g/m3]

Maximální hodinová
Pr m rná ro ní
Maximální hodinová
Pr m rná ro ní
Maximální denní
Pr m rná ro ní
Maximální denní
Pr m rná ro ní
Pr m rná ro ní

0-8
0 - 0,08
0-6
0 - 0,05
0 - 0,4
0 - 0,02
0 - 0,4
0 - 0,01
0 - 0,003

200
40
200
40
50
40
50
40
5

0-4
0 - 0,20
0-3
0 - 0,13
0 - 0,8
0 - 0,05
0 - 0,8
0 - 0,03
0 - 0,06

66,0
27,7
66,0
27,7
53,7
25,3
53,7
25,3
3,4

Pr m rná ro ní

0 - 0,002

5

0 - 0,04

3,4

Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit jsou
vyjád eny v g/m3 a vztahují se na standardní podmínky (objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa).
V tabulce . 17 jsou uvedeny imisní limity pro uvažované škodliviny - benzen, NO2 a PM10.
Tabulka . 17: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

Benzen
Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
PM10
PM10

1 rok
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený po et jejího p ekro ení za
rok

5 g.m-3
200 g.m-3/18
40 g.m-3
50 g.m-3/35
40 g.m-3

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen

31.12. 2009
31.12. 2009
31.12. 2009
-

Doporu ení zpracovatele rozptylové studie:
Omezit prašnost vznikající p i realizaci skrývkových prací, vzít v úvahu pov trnostní a
rozptylové podmínky.
Skrývku provád t postupn s t žbou a ukládat na do asných deponiích - ne déle než
3 m síce a p i zvýšené prašnosti provád t kropení.
P i t žb písk až št rkových písk pro stavbu dálnice D 11 dodržet výše uvedený
postup, tj. vyt ženou surovinu naložit bez dalších úprav p ímo na expedi ní automobily a
p evézt do místa výstavby dálnice D 11.
P i nasazování t žebních mechanism a nákladních vozidel up ednostnit stroje
a vozidla s nízkými hodnotami zne iš ujících látek.
Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provád t o istu vozovky
a p i zvýšené prašnosti zkráp ní komunikací.
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Záv r zpracovatele rozptylové studie:
Na základ vypo tených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limit
posuzovaných zne iš ujících látek nejsou a nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány,
s výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nep íznivých pov trnostních
podmínek p ekra ován (po et p ekro ení je nižší než povolená hodnota).
V d sledku snížení ro ní kapacity t žební innosti dojde po zprovozn ní zám ru vzhledem
ke stávajícímu stavu ke snížení maximálních krátkodobých i pr m rných ro ních p ísp vk k
imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek.

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 3) bylo posouzení nár stu hlukové zát že
zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže umíst nému
chrán nému prostoru a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které jsou
vymezeny na ízením vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky
hluku a vibrací“.
Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7.16 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku
ve venkovním prost edí “. Jako výpo tový rok byl ur en rok 2010.
V hlukové studii byly uvažovány následující definice a stavy:
-

Dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích. Dopravní hluk se v denní dob vyhodnocuje pro celých 16 hodin (T = 16
hod), v no ní dob pro celých 8 hod (T = 8 hod).

-

Stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk p sobený vozidly, které se pohybují na
obslužných komunikacích a ú elových parkovištích. Stacionární zdroje hluku se v denní
dob vyhodnocují pro 8 nejhlu n jších, na sebe navazujících hodin (T = 8 hod), v no ní
dob pro nejhlu n jší hod (T = 1 hod).

-

Nulovou variantou rozumíme stávající stav (bez realizace zám ru) - stávající t žba.

-

Aktivní variantou rozumíme stav s realizací zám ru - p esun t žebního prostoru a
pokra ování t žby.

-

Chrán ný venkovní prostor – nezastav né pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, lé ení a výuce.

-

Chrán ný venkovní prostor staveb – prostor do 2 m okolo bytových dom , rodinných
dom , staveb pro školní a p edškolní výchovu a pro zdravotní a sociální ú ely.

-

Chrán ný vnit ní prostor staveb – obytné pobytové místnosti, s výjimkou místností ve
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.

Hluk z provozu zám ru byl ešen zvláš pro stacionární zdroje hluku, dopravní hluk a celkový
hluk (stacionární zdroje a doprava sou asn ). Dále byly vyhodnoceny následující režimy
provozu zám ru:
stávající stav = pozadí plus t žba výhradního ložiska
pouze stávající t žba výhradního ložiska
pouze zám r = t žba nevýhradního ložiska
celkový stav po realizaci zám ru
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Pro zhodnocení o ekávané hlukové situace byl proveden modelový výpo et
ve 4 referen ních bodech - zvolených v okolní obytné zástavb (viz. dále) a to pro hluk:
ze stacionárních zdroj ,
z obslužné dopravy (p eprava vyt ženého materiálu),
ze stacionárních zdroj a sou asn z obslužné dopravy
Hluk ze stacionárních zdroj hluku
B hem t žby št rkopísku bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací
techniky - pásového i kolového rypadla, kolového naklada e a pásového dozeru.
V tabulce . 18 je uvedeno shrnutí vypo ítaných hodnot hladin akustického tlaku A
ze stacionárních zdroj hluku b hem t žebních prací a její nár st oproti stávajícímu
stavu.
Tabulka
. 18: Hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj
hluku
po zprovozn ní zám ru a její nár st oproti stávajícímu stavu
Hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB], (T = 8 hod)
1
2
3
4
1)
Pozadí – nam eno
40,1
a
Stávající t žba
41,2
41,5
17,7
35,4
b
Pozadí + Stávající t žba
43,7
43,9
40,1
41,4
c
Zám r – zm na prostoru t žby
40,5
40,5
17,6
36,8
d
Pozadí + zám r
43,3
43,3
40,1
41,8
e
Rozdíl mezi „c“ a „e“
-0,4
-0,6
0,0
0,4
f
Hygienický limit pro denní dobu
50,0
50,0
50,0
50,0
g
(T=8hod) je spln n
Poznámka k tabulce . 18:
1)

zm eno v modelovém bod

. 2, p ebráno z hlukové studie Empla arch. . 212/04

Celkové zatížení posuzované lokality hlukem ze stacionárních zdroj hluku pro stávající stav
a budoucí stav je zakresleno pomocí izofon v hlukové studii.
Akustické posouzení – stacionární zdroje hluku
V Roudnici v d sledku posunu t žebního prostoru dojde k poklesu imisních hodnot
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z provozu stacionárních zdroj hluku. Na
západním okraji obce Želí dojde k mírnému nár stu LAeq,T. V obou p ípadech se jedná o
zm ny malé, subjektivn nevnímatelné a objektivn nem itelné.
Hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku a denní dobu jsou ve všech modelových
bodech spln ny.
Dopravní hluk
Tabulka . 19: Hladina akustického tlaku A z dopravy
Hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB], (T = 16 hod)
a
b
c
d
e

Stávající stav – celková doprava
Doprava zemníku dnes
Hygienický limit pro denní dobu
(T=16hod)
Doprava zemníku po zm n
umíst ní t žby
Hygienický limit pro denní dobu
(T=16hod)
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1
66,3
63,3

2
33,3
21,6

3
68,3
52,7

4
24,4
20,1

Ne

Ano

Ano

Ano

61,9

20,2

51,3

18,7

Ne

Ano

Ano

Ano
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f
g
h
i
j
k

Zm na mezi stávajícím stavem
dopravy zemníku a novým stavem
po zm n umíst ní t žby
Celkový stav po zm n umíst ní
t žby
Rozdíl mezi „a“ a „g“
Hygienický limit pro denní dobu
(T=16hod)
Spln n
Hygienický limit pro denní dobu
(T=16hod) daný pro starou
hlukovou zát ž
Spln n

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

65,8

33,3

67,4

24,3

-0,5

0,0

-0,9

-0,1

60,0

60,0

60,0

60,0

Ne

Ano

Ne

Ano

70,0

70,0

70,0

70,0

Ano

Ano

Ano

Ano

Akustické posouzení – dopravní hluk
Vlivem snížení denního t žebního limitu dojde k omezení intenzity nákladní dopravy na
silnicích II/323 a I/11. Z toho d vodu dojde také ke snížení ekvivalentní hladiny akustického
tlaku LAeq,T v okolí uvedených komunikací.
Základní hygienické limity dané pro hlavní komunikace a denní dobu, nejsou podél
uvedených komunikací v sou asné dob spln ny a nebudou spln ny ani po poklesu intenzity
dopravy. Jsou zde ale spln ny hygienické limity dané pro hlavní komunikace a starou
hlukovou zát ž. Týká se to komunikací II/323 a I/11. Hlukem nespl ujícím základní
hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích je zatíženo cca 9 RD podél
II/323 a 4 RD podél I/11.
Proto byl v hlukové studii proveden modelový výpo et LAeq,T ve vnit ním chrán ném prostoru
staveb pro stavební nepr zvu nost 25 dB, kterým bylo prov eno spln ní hygienických limit
(40 dB v denní dob ) ve vnit ním chrán ném prostoru budov.
Na základ výsledku výpo tu provedeného v hlukové studii lze konstatovat, že pro hluk
ze všech zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit (aktivní varianta) budou spln ny
hygienické limity pro chrán ný vnit ní prostor staveb nacházející se v objektech
v bezprost ední blízkosti silnice II/323 a I/11, proto není nutné p i dodržení akustických
parametr oken provád t další protihluková opat ení.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Tabulka . 20: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z pozemní
a stacionárních zdroj hluku v modelových bodech – denní doba
1
2
3
Výpo et
Nulová varianta
a) Pozemní doprava
66,3
33,3
68,3
b) Stacionární zdroje hluku
43,7
43,9
40,1
c) Celková hladina akustického tlaku 1)
66,3
44,3
68,3
Aktivní varianta
d) Pozemní doprava
65,8
33,3
67,4
e) Stacionární zdroje hluku
43,3
43,3
40,1
1)
f) Celková hladina akustického tlaku
65,8
43,7
67,4
Zm na f) oproti c)
-0,5
-0,6
-0,9

dopravy
4
24,4
41,4
41,5
24,3
41,8
41,9
0,4

Poznámka k tabulce . 20:
1)

logaritmický sou et LAeq,T od jednotlivých typ zdroj hluku
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Akustické posouzení – stacionární zdroje hluku a doprava sou asn
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku je spln n ve všech modelových
bodech.
Dominantní je hluk z pozemní dopravy. V bezprost edním okolí komunikací II/323 a I/11
dochází v denní dob k p ekro ení hygienických limit daných pro hluk z pozemní dopravy,
limit pro starou hlukovou zát ž p ekro en není. Podél komunikace II/323 je nadm rným
hlukem zasaženo cca 9 RD, podél I/11 cca 4 RD na východním okraji obce Roudnice.
Ve všech postižených RD jsou spln ny hygienické limity dané pro vnit ní chrán ný prostor
staveb.
Vlivem posuzovaného zám ru dojde k mírnému poklesu celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T v obci Roudnice. Na západním okraji obce Želí dojde vlivem
stacionárních zdroj hluku k mírnému nár stu LAeq,T. V obou p ípadech se jedná o zm ny
malé, subjektivn nepost ehnutelné a objektivn nem itelné.
Hygienické limity
Dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu platí pro denní a no ní dobu
následující hygienické limity.
Tabulka . 21: Hygienické limity dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu
Základní hladina akustického tlaku A
LAeq,T = 50 dB
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
Chrán ný venkovní prostor staveb
Den
LAeq,T = 60 dB
(T=16 hod)
Chrán ný venkovní prostor
LAeq,T = 60 dB
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích – platí pro starou hlukovou zát ž
Chrán ný venkovní prostor staveb
Den
LAeq,T = 70 dB
(T=16 hod)
Chrán ný venkovní prostor
LAeq,T = 70 dB
Stacionární zdroje hluku
Chrán ný venkovní prostor staveb
Den
LAeq,T = 50 dB
(T=8 hod)
Chrán ný venkovní prostor
LAeq,T = 50 dB
Výpo tové body použité v hlukové studii
Modelové body jsou umíst ny na hranici nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a
hranici nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb situované do blízkosti zám ru.
Všechny body jsou umíst ny ve výšce 3 m nad terénem.
Tabulka . 22: Umíst ní modelových výpo tových bod použitých v hlukové studii
íslo
bodu
1
2
3
4

Umíst ní
Roudnice – západní okraj u silnice II/323. Bod umíst n 2 m
od fasády RD ve sm ru ke komunikaci
Chrán ný venkovní prostor staveb
Roudnice – severní okraj
Chrán ný venkovní prostor
Roudnice – východní okraj u silnice I/11. Bod umíst n 2 m
od fasády RD ve sm ru ke komunikaci
Chrán ný venkovní prostor staveb
Západní okraj Želí
Chrán ný venkovní prostor
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Obr. . 9: Zobrazení výpo tových bod použitých v hlukové studii

do lomu
4

svozová trasa zám ru

nový t žební prostor
stávající t žební prostor

II/323

1

2

I/11
I/11

3

modelový bod

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku
A po zprovozn ní zám ru.
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Jak bylo uvedeno v kapitole B. III. 2 navržený zp sob t žby nevyžaduje technologickou
vodu, zám r nebude napojen na ve ejný vodovod. Pitná voda pro pot eby pracovník
bude p ivážena balená. Užitková voda bude dovážena v pot ebném množství v barelech.
Splaškové odpadní vody budou svád ny do pevné, nepropustné jímky a pravideln
vyváženy na isti ku odpadních vod ( OV). Stav napln ní jímky a její t snost musí být
pr b žn kontrolována. Vzhledem k nízkému po tu zam stnanc na pracovišti (cca 5
zam stnanc ) bude produkce odpadních vod malá.
Pro posouzení vlivu zám ru na vodohospodá ské zájmy v dot ené lokalit „Na horkách"
byl zpracován ing. J. N mcem samostatný znalecký posudek (viz. p íloha oznámení
. 7). Hydrogeologická situace je popsána v kapitole C.2.2 oznámení.
Z posudku je z ejmé, že zájmová lokalita leží mimo vodohospodá sky významnou ást
Urbanistické brázdy s využitelnými zásobami podzemní vody, které podléhají obecné
ochran . Eluvium slínovc nebude dot eno a v tom p ípad nedojde k narušení
ochranného plášt s velmi nízkou hodnotou koeficientu filtrace z hlediska ochrany
puklinové zvodn .
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Podzemní vody, zadržované v m lkých depresích na bázi kvarteru, bude nesrovnateln
nižší množství.
T žební báze (260 - 274 m n.m.) je nad úrovní hladiny podzemních vod a nad úrovní
hladiny potoka Roudnice (232 - 234 m n. m.).
Zdrojem d lních vod budou p evážn srážkové vody (v hydrogeologickém posudku jsou
ozna eny jako splachové srážkové vody s obsahem jemných odplavitelných ástic).
P edpokládá se, že t žební plocha bude odvodn na p irozeným spádem terénu. Dá se
konstatovat, že v rámci odtokových pom r bude využit pln sou asn vybudovaný
systém z 1. a 2. etapy t žby, tj. akumulování nadm rných srážkových vod v rámci již
vybudovaného svodného jižního svahu, v kterém je zabudováno perforované potrubí,
které jímá p ípadné p ívalové srážkové vody a odvádí je do vybudovaného deš ového
systému obce Roudnice. Zárove se p ipravuje propojení tohoto odtoku p es v jiném
zám ru budovaný rybník v t sné blízkosti zám ru, který se stane dalším technickým
za ízením pro zadržení p ípadných p ívalových vod. Sou asn vybudovaný systém,
který je vybudován na základ provedeného Hydrogeologického pr zkumu a znaleckého
posudku, je zcela funk ní a odstranil d íve neregulovatelné p ívaly vod a podchytil tak
srážkové vody, které d íve negativn erozí ovliv ovaly níže ležící polní trat .
Nep edpokládá se, že zám rem bude ovlivn n povrchový tok (nejbližší Roudnický potok
protéká st edem obce Roudnice, ve vzdálenosti cca 1 500 m od místa uvažované t žby).
Lze p edpokládat, že realizace posuzovaného zám ru se negativn na hydrogeologické
situaci neprojeví.
V Plánu využití ložiska musí být ešeno následující:
-

neškodné uložení skrývky

-

pr b žná rekultivace vyt žených blok s využitím i nevhodných zemin lokality

-

podchycení srážkových vod, aby nedocházelo k erozi v níže ležící polní trati

-

odvodn ní báze zp tných zásyp , aby nedocházelo k rozbahn ní

-

ochrana p ed zne išt ním ropnými látkami

Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod
jeho provozem. Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod
b hem p ípravy i provozu zám ru bude respektovat ochranu jakosti povrchových a
podzemních vod v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších
p edpis .
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (dle vyhlášky . 450/2005
Sb.).
V rámci stávající t žby v sousedním dobývacím prostoru (1. etapa) nedošlo k žádnému
ovlivn ní povrchových ani podzemních vod. Na základ sou asných zkušeností v rámci 1.
etapy t žby v tomto území se díky provedení jižního záv rného svahu a jeho odvodn ní
výrazn zlepšil systém ízení srážkových vod, který d íve – p ed realizací jižního svahu
dost zna n ovliv oval erozí níže položené polní plochy a byly vytvá eny akumulace vody
v povrchových depresích. Vysvahování celé plochy 1. etapy t žby zlepšilo odtokové
pom ry a vy ešilo odtok srážkových vod. Proto se se stejným systémem po ítá do 2. a 3.
etapy t žby.
Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
kompenzaci
nep íznivých vliv na životní prost edí je uvedena v kapitole . D.IV. oznámení.
V dokumentaci PVL (plánu využívání ložiska) budou podrobn specifikovány zp soby
zabezpe ení ochrany vod p ed zne išt ním látkami škodlivými vodám (technické a
technologické provád ní t žby).
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D. I. 5. Vlivy na p du
Zábor p dy
Zám r vyžaduje do asné odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu, postupný
do asný zábor p dy pro vlastní t žbu bude init maximáln 12,2093 ha, t žitelná plocha
bude 11,5 ha. Celková plocha zám ru je 12,3314 ha. Dot ené zem d lsky využívané
pozemky spadají do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy, tzn. p dy s p evážn
podpr m rnou produk ní schopností.
Vzhledem k tomu, že po ukon ení t žby a provedení technické a biologické rekultivace
budou pozemky navráceny zp t do ZPF (k použití v zem d lské výrob ), jedná se
o do asný negativní vliv.
Provozovatel požádá o vydání souhlasu s do asným odn tím dot ených pozemk pro
realizaci zám ru ze ZPF - v souladu s ustanovením §9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis . V žádosti o souhlas
k odn tí p dy ze ZPF bude p ipojen plán rekultivace pozemk tak, aby p da mohla být
zp tn vrácena do ZPF.
V sousedství severovýchodní hranice zám ru se nachází lesní porost (viz. katastrální
mapa). Investor bude k t žební innostem i k vybudování pomocných ploch a
technického zázemí využívat pouze parcely vedené v ZPF a jednu parcelu za azenou
jako ostatní plocha.
Provád ná t žba bude respektovat ochranné pásmo lesa.
Zne išt ní p dy
Stávající úrove zne išt ní p dy v dot eném území a okolí není známa, je dána
p edevším atmosférickou depozicí, intenzivním zem d lským využíváním pozemk
obhospoda ováním p dy nadm rn podporovaným pr myslovými hnojivy a aplikací
kal
OV (zejména v minulosti).
Problematika možného zne išt ní p dy b hem realizace zám ru stejn jako vod souvisí
p edevším s vlastním používáním pot ebné t žební a p epravní techniky (nákladních aut,
nakládacích stroj a rypadel) a v procesu nakládání a odstra ování nevyužitých
odpad .
V p ípad náhodných úkap pohonných hmot a jiných závadných látek p i provozu
mechanism bude p ípadná kontaminovaná zemina ihned odstran na z terénu,
shromážd na v uzav ené nepropustné nádob a odvezena na zabezpe enou skládku
nebezpe ných odpad (podrobn ji viz. kapitola D.IV).
Zám rem se nep edpokládá se zapl ováním vyt žené jámy nepot ebnou zemní hmotou
z jiných zdroj , než z vlastního prostoru t žby, tudíž plocha nebude vystavena riziku další
p ípadné kontaminace zne iš ujícími látkami.
B hem p ípravných prací, samotné t žby i rekultivací se p i b žném provozu zám ru a
za podmínky respektování dále navržených opat ení nep edpokládá zne išt ní p dních
vrstev na ploše t žebny, ani p dy v okolí p íjezdových komunikací.
Vliv na stabilitu a erozi p dy
Vzhledem k metod t žby za sucha je rizikovým faktorem vodní a v trná eroze. Vlivem
eroze dochází ke snížení mocnosti kulturní vrstvy - k degradaci p dy úbytkem organické
hmoty a tím k omezení ekologické a produk ní funkce p dy. Sekundárn by mohlo být
okolí t žebny ovlivn no vyvátím písk na p ilehlé zem d lsky využívané pozemky a dále
ší ením jemných prachových ástic do velkých vzdáleností.
Pro snížení t chto nep íznivých vliv a stability pozemk lze proto formulovat následující
opat ení:
- Kulturní vrstva p dy, získaná postupným skrýváním orni ní a podorni ní vrstvy,
bude p echodn ukládána na ploše t žebního areálu. Pokud bude n jaký podíl
vyt žené zeminy nevyužitelný p i výstavb dálnice a pro pot eby stavebnictví, bude
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zemina použita pro rekultivace. Bude zajišt no odd lené ukládání kulturní vrstvy a
deponie zemin. Skrývkování bude provád no postupn s t žbou a deponie musí být
zajišt ny proti erozi, prašnosti, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Celkový objem
skrývky se odhaduje na 99 000 m3.
-

V dalším stupni projektové dokumentace bude ešena vhodná sanace pozemk
dot ených t žbou a jejich rekultivace (Plán rekultivace) a návrh na vytvo ení
zákonné finan ní rezervy pro pot eby sana ních a rekultiva ních prací na dot ených
pozemcích. Plán rekultivace schvaluje p íslušný obvodní bá ský ú ad ve
spolupráci s orgánem ochrany p írody.
Rekultivace odt žených ploch bude provád na kontinuáln s postupující t žbou.

-

B hem vykonávané t žební innosti dojde k budování záv rných svah dle
p edepsaného sklonu a to tak, aby záv rné svahy byly v rostlém stavu a neodt ženy
a poté navezeny. Jde o to, aby se p i následné zp tné zem d lské innosti záv rné
svahy nebortily a nedocházelo k erozní innosti a zátrh m, pop . i k sesuvu. Je nutné
záv rné svahy na okrajích zájmové plochy vytvo it v dostate ném svahu, aby byla
plocha snížená odt žením materiálu dostupná jakékoliv zem d lské technice.

- Po vyt žení ložiska bude realizováno odvodn ní báze zp tných zásyp , tak aby
lokalita mohla být dále zem d lsky obhospoda ována a nedocházelo k rozbah ování
pozemk .
D. I. 6. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
innost, která se plánuje v rámci tohoto zám ru je ve smyslu zákona . 44/1988 Sb.,
o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném zn ní inností
provád nou hornickým zp sobem. Zám r spo ívá v odt žení nevýhradního ložiska
št rkopísku.
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
št rkopískového ložiska. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 12,2 ha s pr m rnou mocností
št rkopísku cca 3 m - tj. odt žení maximáln 450 000 m3 této suroviny.
D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Plánovanou t žbou budou p ímo dot eny výhradn plochy, které jsou v sou asnosti
využívány jako pole. Nedojde tedy k poškození významn jších biotop , které slouží jako
úkryty pro živo ichy, ani k likvidaci rozsáhlejších ploch trvalé vegetace. Z biologického
hlediska p edstavují tato pole potravní biotop pro hmyz a n které obratlovce (zajíc polní,
srnec obecný, sk ivan polní). Jejich ztráta ale nebude p edstavovat ohrožení populací t chto
druh v daném území, protože blízkém okolí se nacházejí rozsáhlá pole, která budou moci
jedinci t chto druh nadále využívat.
Pokud nedojde k p ímému ovlivn ní okraj lesních porost a rozptýlené d evinné zelen na
mezích, nebude mít plánovaný zám r významn jší vliv na biologickou hodnotu území. Dá se
o ekávat, že na okrajích t žebního prostoru vzniknou další neobhospoda ované plochy,
které se zm ní v úhory. Zde pak mohou najít vhodné podmínky n které druhy hmyzu a
eventueln i drobných obratlovc (nap . semenožravé druhy drobných p vc nebo drobní
zemní savci).
Zám rem nebudou dot eny d eviny rostoucí mimo les.
D ležitý vliv na biotu území bude mít i následná rekultivace vyt ženého prostoru.
Pro zvýšení biologické rozmanitosti území by bylo vhodné ponechat ást odt ženého ložiska
spontánnímu vývoji. Zkušenosti z praxe ukazují, že na takovýchto místech dochází k rychlé
sukcesi a vzniku mozaiky travobylinné vegetace a skupinek strom a ke . V zem d lské
krajin jsou tato místa vyhledávaným úto išt m živo ich a v daných podmínkách mohou být
kolonizována i zástupci teplomilných druh rostlin a hmyzu.
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V p ípad rekultivace sm ující k obnovení zem d lsky využitelných pozemk
žádoucí vytvo it alespo na okrajích polí pásy se skupinovými výsadbami strom
které také zvýší biologickou hodnotu území a zajistí vhodné podmínky pro druhy
živo ich otev ené krajiny, v etn zvlášt chrán ných a ohrožených druh (nap .
obecná).

by bylo
a ke ,
rostlin a
ješt rka

S ohledem na charakter lokality a plánovanou biologickou rekultivaci plochy, nebude mít
realizace zám ru podstatný vliv na biologickou složku p írody.
Na ploše navrženého rozší ení stávající t žby št rkopísku se nenachází žádné prvky
ÚSES. V sousedství a blízkém okolí ešeného zám ru se nalézá n kolik lokálních
biocenter (LBC) a lokálních biokoridor (LBK) viz. kapitola C.1.1.
Vlivem plánovaného zám ru mohou být nep ízniv ovlivn ny zejména ty prvky lokálního
ÚSES, které jsou situovány v p ímém sousedství pozemk ur ených pro t žbu, p ípadn
také ÚSES v blízkosti p epravní trasy. Jedná se p edevším o LBK ozna ené v generelu
místního systému ekologické stability ÚSES Roudnice . 11 a ást LBC . 3a
nacházející se p i východní hranici zám ru.
B hem p ípravných prací a provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby se neohrozila
ani neoslabila ekologicko-stabiliza ní funkce biokoridor a biocenter (tzn. nap ., aby
nedošlo k poškození porost a zne išt ní p dy, nesmí být negativn ovlivn na stabilita
p dy, zabránit odnosu a splachu p dy a používaných materiál , odpad a látek škodlivým
vodám).
P i realizaci zemních prací (skrývka zeminy, p esun technického a sociálního zázemí,
t žba a odvoz materiálu) je t eba zamezit poškození cenn jších lokalit v blízkosti t žebny
(prvky ÚSES, lesní porosty, remízky aj.). V t chto místech se nesmí umís ovat ani
do asné deponie, výstavby zázemí, parkovat stroje a vozidla apod.
Vyt žené plochy musí být d sledn rekultivovány a deponie zemin zajišt ny proti
zaplevelování. Významným biologickým negativním vlivem by mohla být p i ned sledn
vedené biorekultivaci následná ruderalizace území. Otev ené plochy jsou výrazn
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a plevel .
P ípadné další negativní vlivy p sobící na ekosystémy a prvky ÚSES lze omezovat
snižováním emisí prachu a hluku p i samotné t žb i p i transportu surovin v blízkosti
citlivých lokalit.
Ke snížení nep íznivých vliv na živé složky ekosystému lze po dohod s p íslušným
orgánem ochrany životního prost edí navrhnout další vhodná opat ení (nap . p ed
zahájením vlastních t žebních prací provést aktuální biologický pr zkum celého
t žebního prostoru, p enos exemplá
do jiné lokality, náhradní výsadbu apod.).
V p ípad
narušení kvality cenných lokalit, biocenter, biokoridor
lze za adit
do rekultiva ních prací vysázení nových d evin vhodných pro ozelen ní této lokality
(viz p íloha . 8) nebo jiným vhodným zp sobem zvýšit biologickou hodnotu území.
V p ípad dot ení míst s výskytem zvlášt chrán ných druh bude nutné opat it povolení pro
ud lení výjimky dle §56 odst. 3 písm. e zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
K zásah m, které by mohly vést k ovlivn ní ekologicko - stabiliza ní funkce
významných krajinných prvk (v našem p ípad prvk lokálního ÚSES), by bylo nutné
opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody dle §4, odst.2 zákona . 114/1992
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
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D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vlivy na krajinný ráz
P írodní, kulturní a historická charakteristika ešeného území byla popsána v kapitole
C.2.6. oznámení.
Širší území tvo í zkulturn ná, lov kem p em n ná krajina s rozptýlenou zelení, lesními
komplexy a hustou zástavbou malých sídel.
Plocha, na které bude provád na t žba št rkopísku, je zem d lsky využívána, pozemky
se vyzna ují podpr m rnou produk ní schopností (IV. t ída ochrany ZPF).
V pr b hu t žby suroviny budou kontinuáln s t žbou vznikat do asné deponie
skrývkových vrstev, které by se po dobu realizace zám ru (cca 3 roky) mohly negativn
projevovat na krajinném rázu v blízkosti zám ru. Tento vliv je do asný, b hem t žby
bude probíhat postupná biorekultivace vyt žených ástí a z ízená obslužná pracovišt ,
zázemí a zpevn né plochy budou po ukon ení t žby odstran ny.
Území bude zám rem t žby vizuáln minimáln dot eno. Ze severu a severovýchodu
je plocha krytá souvislým lesním porostem. Ze západu je v sou asné dob kryto
záv rným svahem náležejícím realizované t žby 1. etapy t žby. Tato terénní
vyvýšenina p esahující okolní terén o cca 5 m bude v rámci technické rekultivace 1.
etapy odstran na a krajina se západním sm rem „otev e“. K jihu a východu se území
svažuje k obci Roudnice a hlavní silnici I/11. Z tohoto jižního sm ru a také z komunikace
II/323 je plocha stávající povrchové t žby a jejího uvažovaného rozší ení západním
sm rem pohledov málo dostupná, nebo je odclon na p irozeným vyvýšením
(terénním zlomem) a krytím porostem tvo ícím LBK . 11 (u polní cesty v blízkosti
hájenky).
Zám r znamená realizaci terénních úprav - t žbu suroviny, p i které dojde ke snížení
p vodního terénu o mocnost odt ženého št rkopísku - tj. cca o 3 m. Sou ástí zám ru
je provedení záv re ných rekultiva ních prací, kdy b hem technické rekultivace bude
dno terénní prohlubeniny vyrovnáno a terén uzp soben p ístupu zem d lské techniky.
Záv rný svah bude situován v jihovýchodní ásti území, který bude ozelen n a bude
plnit funkci protierozní a bude tvo it nový významný krajinný prvek s vlastním biotopem.
K innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany p írody.
Lze konstatovat, že estetické a p írodní hodnoty krajiny nebudou zamýšlenou t žbou
negativn ovlivn ny, zám r nep isp je ke zhoršení dochované p írodní složky krajinného
rázu.
Vlivy spojené využitím krajiny
V dob realizace zám ru dojde k do asné zm n funk ního využití krajiny - tj. dot ené
pozemky po dobu p ípravných prací, vlastní t žby a rekultivace nebudou zem d lsky
využívány (cca po dobu 3 let). Po provedení biologické rekultivace budou krajinné
složky plnit stejnou funkci jako p ed realizací zám ru - p da bude navracena zp t do ZPF.
Rekultivace odt žených ploch bude provád na kontinuáln s postupující t žbou.
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D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní.
Jak bylo u in no v rámci stávající t žby v ešeném území, také pro posuzovaný zám r
bude platit povinnost provést p edstihový záchranný archeologický výzkum, jehož podobu
a dobu trvání ur í dohoda mezi provozovatelem a n kterou z institucí oprávn ných
k provád ní záchranných prací v regionu Hradce Králové. Soupis institucí
oprávn ných k výkonu archeologické památkové pé e na k.ú. Roudnice je uveden
v p íloze . 6. Bude nutné po ítat s asovou prodlevou mezi zahájením zemních prací
a vlastní skrývkou. Rozsah a doba trvání záchranných prací jsou odvislé od typu, po tu a
velikosti zjišt ných objekt a nelze je proto p ed provedením skrývky pevn stanovit.
Vlivem vodní a v trné eroze m že p irozen docházet ke snížení mocnosti kulturní
vrstvy b hem skrývky a deponování v míst zám ru. Pro snížení t chto nep íznivých
vliv budou u in na následující opat ení:
Skrývkování bude provád no postupn s t žbou a deponie musí být zajišt ny proti erozi,
prašnosti, zaplevelování a zcizení, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Bude zajišt no
odd lené ukládání kulturní vrstvy a deponie zemin na ploše t žebního areálu. Rekultivace
odt žených ploch bude provád na kontinuáln s postupující t žbou. Budou vytvo eny
kvalitní záv rné svahy v dostate ném svahu tak, aby byla plocha snížená odt žením
materiálu dostupná zem d lské technice a aby p i obhospoda ování dot ených pozemk
zem d lskou technikou nedocházelo k sesuv m p dy a k její erozi. Po vyt žení ložiska
bude realizováno odvodn ní báze zp tných zásyp , tak aby lokalita mohla být dále
zem d lsky obhospoda ována a nedocházelo k rozbah ování pozemk . Po rekultivaci
musí být provedena úplná likvidace pracovišt
zahrnující odklizení technického
zázemí v etn zpevn né plochy a ásti zpevn né komunikace tak, aby dot ené
pozemky mohly být navráceny k zem d lské výrob v kvalit odpovídající dob p ed
realizací zám ru.

D. II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních vliv
P edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vlivy na ve ejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
po ítána pro chemické škodliviny – NO2, PM10 a benzen - reprezentující vliv emisí z provozu
zám ru – ze t žební mechanizace a obslužné dopravy.
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku bylo provedeno na základ hlukové studie
Hodnocení bylo provedeno pro stávající stav a pro stav po realizaci zám ru.
Z výsledk hodnocení vliv na ve ejné zdraví vyplývá, že imisní p ísp vky škodlivin
suspendovaných ástic PM10 z posuzovaného zám ru jsou nízké a nebudou p edstavovat
významné zvýšení stávajícího zdravotního rizika.
Odhadnuté pozadí denních i ro ních koncentrací suspendovaných ástic frakce PM10
z m ení na nejbližších monitorovacích stanicích by již mohlo být v sou asné dob spojeno
s mírn zvýšenými riziky pro obyvatelstvo na základ nejnov jších informací Sv tové
zdravotnické organizace z roku 2005, podobn tak jako na ad dalších míst v eské
republice.
V rozptylové studii uvád né imisní p ísp vky škodlivin oxidu dusi itého NO2 a benzenu
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z posuzovaného zám ru nebudou zdrojem zdravotního rizika pro obyvatelstvo ani
po zapo tení pozadí.
Nep íznivé ú inky hluku se v p ípad stacionárních zdroj hluku neprojeví. V p ípad
hlukového zatížení z dopravy v dob denní u výpo tového bodu 1 a 3 obce Roudnice
z hlukové studie již v sou asné dob i po snížení ro ní kapacity t žby ve výhledovém stavu
se mohou u citlivých jedinc projevit nep íznivé ú inky hluku jako obt žování a zhoršená
komunikace e í.
Vlivy na ovzduší a klima
Hodnoty imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek (benzen, PM10, NOx) nejsou a
nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10,
který je za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován (po et p ekro ení je nižší než
povolená hodnota).
V d sledku snížení ro ní kapacity t žební innosti dojde po zprovozn ní zám ru vzhledem
ke stávajícímu stavu ke snížení maximálních krátkodobých i pr m rných ro ních p ísp vk
k imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek.
Vlivy na hlukovou situaci
Vlivem posuzovaného zám ru dojde k mírnému poklesu celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T v obci Roudnice. Na západním okraji obce Želí dojde vlivem
stacionárních zdroj hluku k mírnému nár stu LAeq,T. V obou p ípadech se jedná o zm ny
malé, subjektivn nepost ehnutelné a objektivn nem itelné.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku
A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Realizace posuzovaného zám ru by se nem la projevit negativn
situaci.

na hydrogeologické

Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod.
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (dle vyhlášky . 450/2005
Sb.).
Vliv na p du
Zám r vyžaduje do asné odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu maximáln
12,2093 ha. Po vyt žení suroviny se po provedení technické a biologické rekultivace
budou pozemky navráceny zp t do ZPF.
Dot ené zem d lsky využívané pozemky spadají do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy,
tzn. p dy s p evážn podpr m rnou produk ní schopností.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), ani nebude
dot eno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa).
B hem p ípravných prací, samotné t žby i rekultivací se p i b žném provozu zám ru a
za podmínky respektování dále navržených opat ení nep edpokládá zne išt ní p dních
vrstev na ploše t žebny, ani p dy v okolí p íjezdových komunikací.
Vlivem eroze dochází ke snížení mocnosti kulturní vrstvy - k degradaci p dy úbytkem
organické hmoty a tím k omezení ekologické a produk ní funkce p dy. Sekundárn by
mohlo být okolí t žebny ovlivn no vyvátím písk na p ilehlé zem d lsky využívané
pozemky a dále ší ením jemných prachových ástic do velkých vzdáleností.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Pro snížení nep íznivých vliv zp sobených erozí p dy a k dosažení stability pozemk
byla v oznámení doporu ena opat ení.
Vliv na horninové prost edí
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
št rkopískového ložiska. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 12,2 ha s pr m rnou mocností
št rkopísku cca 3 m - tj. odt žení maximáln 450 000 m3 této suroviny.
Vlivy na faunu, flóru, d eviny
Plánovanou t žbou budou p ímo dot eny výhradn plochy, které jsou v sou asnosti
využívány jako pole. Nedojde tedy k poškození významn jších biotop , které slouží jako
úkryty pro živo ichy, ani k likvidaci rozsáhlejších ploch trvalé vegetace.
Zám rem nebudou dot eny d eviny rostoucí mimo les.
D ležitý vliv na biotu území bude mít i následná rekultivace vyt ženého prostoru.
Pro zvýšení biologické rozmanitosti území by bylo vhodné ponechat ást odt ženého ložiska
spontánnímu vývoji.
V p ípad rekultivace sm ující k obnovení zem d lsky využitelných pozemk
žádoucí vytvo it alespo na okrajích polí pásy se skupinovými výsadbami strom
které také zvýší biologickou hodnotu území a zajistí vhodné podmínky pro druhy
živo ich otev ené krajiny, v etn zvlášt chrán ných a ohrožených druh (nap .
obecná).

by bylo
a ke ,
rostlin a
ješt rka

Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Realizací zám ru nedojde k ovlivn ní evropsky významných lokalit ani pta ích oblastí.
Vliv na prvky ÚSES
Vlivem plánovaného zám ru by mohly být nep ízniv ovlivn ny prvky lokálního ÚSES,
které jsou situovány v p ímém sousedství pozemk ur ených pro t žbu, p ípadn také
ÚSES v blízkosti p epravní trasy. Jedná se p edevším o LBK ozna ené v generelu
místního systému ekologické stability ÚSES Roudnice . 11 a ást LBC . 3a
nacházející se p i východní hranici zám ru.
B hem p ípravných prací a provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby se neohrozila
ani neoslabila ekologicko-stabiliza ní funkce biokoridor a biocenter.
Vliv na krajinu
Vyt žením suroviny dojde ke snížení p vodního terénu - o mocnost odt ženého
št rkopísku - tj. cca o 3 m. Sou ástí zám ru je provedení technické a biologické
rekultivace. Záv rný svah bude situován v jihovýchodní ásti území, který bude
ozelen n a bude tvo it nový významný krajinný prvek s vlastním biotopem.
Estetické a p írodní hodnoty krajiny nebudou zamýšlenou t žbou negativn
zám r nep isp je ke zhoršení dochované p írodní složky krajinného rázu.

ovlivn ny,

V dob realizace zám ru dojde k do asné zm n funk ního využití krajiny - tj. dot ené
pozemky po dobu p ípravných prací, vlastní t žby a rekultivace nebudou zem d lsky
využívány (cca po dobu 3 let).
Zám rem nedojde k narušení kulturních znak .
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní. Provozovatel zám ru je povinen provést
p edstihový záchranný archeologický výzkum, jehož podobu a dobu trvání ur í
dohoda mezi provozovatelem a n kterou z institucí oprávn ných k provád ní
záchranných prací v regionu Hradce Králové.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám rem nedojde k narušení významného krajinného prvku ani p írodního parku.
Vliv na dopravní infrastrukturu
Zám rem budou využívány stávající komunikace. V pr b hu vlastní t žby v souvislosti
s p epravou vyt žené suroviny se o ekává snížení dopravní obslužnosti v ešeném území
oproti stávajícímu stavu (kdy je dokon ována t žba 1. etapy s vyššími nároky na dopravní
obslužnost).
Socioekonomické vlivy
Zám r bude p edstavovat pracovní p íležitost pro cca 5 zam stnanc po dobu cca 3 let.
Vlivy za státními hranicemi
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy za státními hranicemi.

D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a nestandardních
stavech
Z b žného provozu zám ru (provád né t žby i z transportu vyt ženého št rkopísku) p i
dodržování legislativních p edpis a navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky,
obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná rizika.
Používané nakládací stroje, rypadla a nákladní vozidla, p i dobrém technickém stavu,
nejsou význa ným zdrojem látek nebezpe ných pro životní prost edí. Ohrožení lidského
zdraví ani životního prost edí se nep edpokládá.
Riziko bezpe nosti provozu a lokálního zne išt ní životního prost edí by tedy
p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku technické závady i selhání
lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni).
Za nejzávažn jší mimo ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí a
zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p dy
(pop . geologického podloží) by se mohly stát nebezpe né látky používané k pohonu a
k údržb nákladních automobil a nakládacích stroj (motorová nafta, oleje, mazadla
atd.), n které z produkovaných odpad (zejména odpady obsahujících papírové filtry
nasycené olejem, obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né) a odpadní vody.
P i doprav a b hem provád ní t žby by mohlo dojít k náhodnému úniku nafty
z nedokonale t snících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z net snících ástí
motorových automobil a stroj na nezpevn né plochy v míst t žby i na zpevn né
plochy používané p epravní trasy. Z jímky na odpadní splaškové vody a z chemického
WC by k náhodnému úniku došlo pouze v p ípad porušení nepropustného materiálu
jímky.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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P ípravné i t žební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního stavu a
havárií minimalizovalo.
Dle p edloženého projektu se neplánuje na ploše zám ru žádné skladování škodlivých
látek (oleje, mazadla, nafta, benzín, atd.), provád ní vým ny olej , oprav stroj , mytí
nákladních voz a stroj .
Dopl ování pohonných hmot do zemních stroj bude provád no pomocí pojízdné erpací
cisterny - výhradn na zpevn né ploše. Na této ploše budou t žební a nakládací stroje
také parkovat. Plocha musí zabezpe ena tak, aby v p ípad náhodného úniku závadných
látek p i parkování mechanism
i
erpání pohonných hmot nemohlo dojít
ke kontaminaci okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení vozidel a stroj na
nezpevn né ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými
vanami. Nákladní automobily budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacích stanicích.
Pro p ípady zne išt ní p dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel
b hem provozu zám ru bude v prostoru technického zázemí z ízen tzv. havarijní bod,
objekt bude také vybaven hasícími prost edky, lékárni kou pro první p edléka skou
pomoc a ochrannými pom ckami pro pracovníka (pracovní a gumové rukavice, ochranný
štít i brýle, gumová ochranná obuv).
Prost edky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na p ístupném
míst . Havarijní bod bude obsahovat havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné
kapaliny (obsahuje: sb rnou pevnou nádobu (nap . sud s víkem), sorp ní rohože,
ut s ovací pastu, úložné sá ky a PE pytle na použité sorp ní prost edky, plastová fólie,
rukavice), sypký sorbent vhodný pro záchyt ropných látek, (pop . piliny), smeták, lopatku,
kbelík, lopatu.
V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu se postupuje následovn :
1. ihned p erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
S používanými p ípravky, surovinami a odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem
. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní, dále se
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a se zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, v platném zn ní.
V dokumentaci PVL (plánu využívání ložiska) budou podrobn ji specifikovány všechny
prostory pro shromaž ování nebezpe ných odpad a ostatních látek škodlivých vodám
(v souladu s platnou legislativou odpadového hospodá ství a ochrany vod) a bude
ešena ochrana vod p ed zne išt ním látkami škodlivými vodám (zejména ropnými
látkami).
Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p ípravky, které lze dle zákona
. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon v platném zn ní ozna it jako
nebezpe né závadné látky, je provozovatel povinen u init odpovídající opat ení, aby
závadné látky nevnikly do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace.
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek. V p ípad havárie se bude
postupovat podle zpracovaného plánu.
S postupem p i odstran ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním ádem a
požárními p edpisy budou pravideln seznamováni všichni dot ení pracovníci. Pracovníci
budou také d kladn proškoleni v oblasti bezpe nosti práce na pracovišti.
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D. IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
vliv

kompenzaci nep íznivých

Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel a
na životní prost edí plynou pro realizaci zám ru následující povinnosti a doporu ení:
A. Doporu ení p ed p ípravou území pro stavbu (fáze projektu):
V dokumentaci pro územní ízení je nutné zpracovat Plán využívání ložiska, který bude
obsahovat mimo jiné také zp sob skrývkování a do asné uložení deponií, odvodn ní
t žebny, zp sob a postup dopl ování pohonných hmot, vým ny olej , ochrana vod p ed
zne išt ním látkami škodlivými vodám (zejména ropnými látkami), plán technické a
biologické rekultivace a návrh na vytvo ení zákonné finan ní rezervy pro pot eby
sana ních a rekultiva ních prací na dot ených pozemcích. Plán využívání ložiska
schvaluje p íslušný obvodní bá ský ú ad. Plán rekultivace schvaluje OBÚ
ve spolupráci s orgánem ochrany p írody. V návrhu rekultivace je nutné vycházet
z požadavku obce a majitel pozemk na budoucí využívání vyt žených ploch.
K innostem, které zm ní krajinný ráz je, dle §12 zákona
souhlas orgánu ochrany p írody.

. 114/1992 Sb., nutný

Provozovatel vypracuje samostatný dokument záboru ZPF, v tomto dokumentu bude
popsán a vyzna en postup t žby a záboru p dy po jednotlivých etapách.
Provozovatel požádá o vydání souhlasu s do asným odn tím dot ených pozemk pro
realizaci zám ru ze ZPF - v souladu s ustanovením §9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran zem d lského p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis . V žádosti
o souhlas k odn tí p dy ze ZPF bude p ipojen plán rekultivace pozemk tak, aby p da
mohla být zp tn vrácena do ZPF.
Pro zajišt ní ochrany vod zpracovat havarijní plán dle vyhlášky
a p edložit ke schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.

. 450/2005 Sb.

V dalším stupni projektové dokumentace ešit vhodnou sanaci pozemk
t žbou a jejich rekultivace.

dot ených

Dot ená lokalita je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987 Sb.,
v platném zn ní. V územním rozhodnutí nebo povolení dle zvláštních p edpis bude
realizace zám ru podmín na tím, že t žební organizace oznámí sv j zám r
Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávn né organizaci provést na
dot eném území záchranný archeologický výzkum.
K zásah m, které by mohly vést k ovlivn ní ekologicko - stabiliza ní funkce
významných krajinných prvk (v našem p ípad prvk lokálního ÚSES), bude nutné
opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody dle §4, odst.2 zákona
. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

B. Doporu ení pro fázi terénních úprav, t žby a rekultivace:
Provozovat t žbu dle povolení k innosti provád né hornickým zp sobem.
Dodržovat technologické postupy dle Plánu využívání ložiska.
Správným technologickým postupem eliminovat možnost nep íznivých vliv na stabilitu
pozemk a p dní erozi.
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Skrývkování provád t postupn s t žbou a deponie skrývky zajistit proti erozi,
prašnosti, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
V p ípad archeologického nálezu musí být u in no oznámení Archeologickému ústavu
nebo nejbližšímu muzeu.
Omezit prašnost vznikající p i realizaci skrývkových prací, vzít v úvahu pov trnostní a
rozptylové podmínky.
Skrývku provád t postupn s t žbou a ukládat na do asných deponiích - ne déle než
3 m síce a p i zvýšené prašnosti provád t kropení. Dále vyt ženou surovinu nakládat
bez dalších úprav p ímo na expedi ní automobily a p evézt do místa výstavby dálnice
D 11.
Prvky ÚSES, lesní porosty, remízky aj. je nutno v co nejv tší mí e zachovat, revitalizovat,
chránit p ed technickými zásahy a p ed zne išt ním. V t chto místech se nesmí
umís ovat ani do asné deponie, parkovat stroje a vozidla apod.
Provád t rekultivaci odt žených ploch kontinuáln s postupující t žbou.
P i rekultivaci sm ující k obnovení zem d lsky využitelných pozemk by bylo žádoucí
vytvo it na okrajích polí pásy se skupinovými výsadbami strom a ke , které zvýší
biologickou hodnotu území a zajistí vhodné podmínky pro druhy rostlin a živo ich
otev ené krajiny, v etn zvlášt chrán ných a ohrožených druh (nap . ješt rka
obecná).
Po vyt žení ložiska odvodnit báze zp tných zásyp tak, aby lokalita mohla být dále
zem d lsky obhospoda ována a nedocházelo k rozbah ování pozemk .
Organiza n zabezpe it terénní zásahy a t žbu zám ru takovým zp sobem, který zajistí
bezpe nost provozu a maximáln omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního
prost edí v dané lokalit a možnost narušení faktor pohody (a to zejména v no ních
hodinách a ve dnech pracovního klidu).
P i nasazování t žebních mechanism a nákladních vozidel up ednostnit stroje
a vozidla s nízkými hodnotami zne iš ujících látek.
Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provád t o istu vozovky
a p i zvýšené prašnosti zkráp ní komunikací.
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb., v platném zn ní.
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. a jeho
provád cích p edpis v platném zn ní.
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
a dodržován Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek – havarijní
plán (dle vyhlášky . 450/2005 Sb.).
Kompenza ní opat ení
Za p ípadné kompenza ní opat ení lze ozna it opravu penetrace a poškození p íjezdové
obecní komunikace Roudnice. Oprava bude provedena po ukon ení vlastní t žby a po té
bude komunikace p edána obci.
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Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat povinnosti
kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialist z týmu zpracovatele tohoto oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatk
p i specifikaci vliv

ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly

Nedostatky ve znalostech a neur itosti vycházejí ze vstupních podklad , které byly
k dispozici zpracovateli oznámení a z nejistot modelových prognostických program .
Podklady pro popis technického a provozního ešení zám ru byly erpány od zadavatel
oznámení. V dob zpracování oznámení nebyla zpracována dokumentace pro územní
ízení.
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring. Pro zjišt ní stávajícího stavu
imisního pozadí zpracovatel oznámení vycházel z informací
HMÚ a ze vstupních
parametr od zadavatele oznámení. Nejistoty výpo t v rozptylové studii pochází p edevším
z výpo tových program SYMOS´97 (verze 2003).
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a
manipula ních plochách a uvol ování jemných prachových ástic p i manipulaci se sypkými
surovinami. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení imisního p ísp vku PM10 v zájmové
lokalit , proto byla v oznámení doporu ena n která technická a organiza ní opat ení.
Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
„Hluk+, verze 7.16 profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí“).
Nejistoty výsledk v hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztah a závislostí a
skute nému rozvoji dopravy v území.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledk hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postup , na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen o ekávaný b žný provoz zám ru, byla hodnocena etapa výstavby, nebyly
uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
P esná bilance surovin b hem provozu zám ru, jakož i druh a množství odpadu bude
up esn no v dalším stupni projektové p ípravy.
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit ešení stavby ve vztahu k životnímu
prost edí a zdraví obyvatelstva.
Výchozí teze, prameny, literatura:
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1996.

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ . Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
AOPK

R, EkoCentrum: Chrán ná území
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Samková V, Mikát M., Mocek B.: Biologické hodnocení - Roudnice – území Na horkách,
Hradec Králové 2003.
Empla spol. s.r.o.: Oznámení – Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t žba
št rkopísk až št rkopískových písk , arch. . 49/04, Hradec Králové, 2004.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Brno 2006.

SR - Hory a nížiny, nakladatelství

SAV - Academia,

Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní p edpisy.
Mapy:
Culek M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
Brno 1970.

eský ú ad

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

SAV,

Grafická p íloha zadání Zm ny . 2 ÚPO Roudnice – lokality . 39, 40, m ítko 1 : 5 000,
4/1999.
URBAPLAN s.r.o..: Generel místních SES ÚS Roudnice, m ítko 1 : 15 000, 1992.
Databáze - Internetové stránky
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.hradeckralove.org
www.kr-kralovehradecky.cz
www.heis.vuv.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.obecroudnice.cz
www.rsd.cz

E. POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENI ZÁM RU

ešení zám ru (3. etapy t žby) z hlediska jeho umíst ní je p edloženo v jedné
variant . P i plánování lokalizace zám ru byla jako jediná reálná varianta ešení
nalezeno umíst ní západním sm rem od stávající t žby v lokalit Na horkách v k.ú.
Roudnice. Plánované rozší ení t žby o dalších 12 ha bude (na rozdíl
od stávající 1. etapy a p ipravované 2. etapy t žby) probíhat mimo chrán né
ložiskové území.
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo je v oznámení
hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta).
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Nulová varianta
Tzv. ešení bez innosti znamená zachování stávajícího stavu bez využití zásob
št rkopísku na ploše cca 12 ha.
Vyt žená surovina má sloužit pro stavbu dálnice D 11 v úseku H ibsko - Hradec Králové.
Dálnice D 11 je dlouhodob p ipravovanou stavbou dopravní infrastruktury - je sou ástí
„Návrhu rozvoje dopravních sítí v eské republice do r. 2010". Výstavba dálnice výrazn
p isp je ke zlepšení dopravní situace ve východních echách, ke snížení intenzity
dopravy na komunikaci I/11, k nár stu bezpe nosti obyvatelstva a snížení zát že
dopravním hlukem v obcích v okolí této komunikace.
V p ípad realizace nulové varianty by byla využívána jiná ložiska št rkopísku a sou asn
by se úm rn zvýšilo zatížení jiných úsek komunikací v regionu, vyvolané pot ebou
zajistit suroviny z jiných zdroj . Nelze vylou it ani možnost využití dálkového transportu
surovin a s tím související emisní i hlukové zatížení rozsáhlejšího území.
Nulová varianta odpovídá popisu stávajícího stavu území (kapitola C oznámení).
Aktivní varianta
Popis aktivní varianty (zám ru) je sou ástí kapitoly B oznámení, hodnocení vliv zám ru na
životní prost edí kapitoly D oznámení.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Mapové podklady jsou sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
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G.
VŠEOBECNÉ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, ve kterém je
posuzován zám r „Rozší ení t žby ze zemníku Roudnice – 3. etapa“ byly komplexn
vyhodnoceny o ekávané vlivy zám ru na jednotlivé složky životního prost edí a ve ejné
zdraví.
Charakteristika a popis zám ru
Zám rem provozovatele je pokra ovat v t žb št rkopísku, kdy byla vybrána lokalita
v sousedství stávající t žby, mimo chrán né ložiskové území Roudnice (bude se tedy jednat
o t žbu nevyhrazené suroviny na nevýhradním ložisku).
Pokra ování t žební innosti se plánuje v souvislosti s pot ebou hmot v rámci výstavby
dálnice D 11 a možnostmi využití vhodného území pro t žbu, p i emž bude
využíváno stávající technické a technologické vybavení provád né t žby
v p edm tném území.
Technologický postup
Plánovanou t žební innost lze rozd lit do následujících fází:
-

P ípravné práce, skrývkování

-

T žební innost a odvoz št rkopísku

-

Technická rekultivace

-

Biologická rekultivace

-

Kone ná likvidace pracovišt

Vlastní t žba bude provád na strojní metodou - za sucha (ložisko se nachází nad
hladinou podzemní vody) pomocí elních kolových naklada , pásových i kolových
lopatových rypadel s podkopovou lžící s okamžitou nakládkou na expedi ní vozy (soupravy,
pop ípad náv sy). Vyt žená surovina bude okamžit p evážena na místo vložení, tj.
na místo výstavby dálnice D 11 u Hradce Králové.
Vyt žená št rkopísková surovina bude využita v rámci zemních prací (materiál do podloží,
násyp a pro cementové stabilizace) na výstavb dálnice D 11. Získaná surovina se na místo
ur ení bude dopravovat nákladními automobily s náv sy, s odhadovanou denní frekvencí max. 55
souprav a 21 náv s .
Po vyt žení jednotlivých ástí blok zásob ložiska št rkopísku budou pr b žn
rekultiva ní práce – technická a biologická.

provád ny

Technická rekultivace bude provád na po odt žení naakumulované št rkopískové
hmoty, kdy bude provád na formou navezení a rozprost ení p vodních vrstev (podorni ní
a ornice) skrývkové zeminy. To znamená, že dojde ke snížení morfologie terénu
o pr m rnou mocnost t žby, t.j. cca 3-4 m, v závislosti na morfologii terénu.
Po biologické rekultivaci budou pozemky navráceny zp t do ZPF, stejn , jako je tomu na sousedních
pozemcích.
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Umíst ní zám ru, dot ené pozemky
Plocha nevýhradního ložiska se nachází 12 km jihozápadním sm rem od Hradce Králové
mezi obcemi Roudnice a Homyle, východn od silnice II/323, která tyto obce spojuje v území „Na horkách", v t sné blízkosti výhradního ložiska Radostov .l. 3 219 501, se
kterým má jednu spole nou (západní hranici).
Celková rozloha území: 12,33 ha (p i emž odn tí ze ZPF bude 12,2 ha, t žitelná plocha
11,5 ha). Vzhledem k tomu, že po vyt žení ložiska bude p da navrácena do ZPF, bude se
jednat o do asný zábor ZPF.
Pozemky k.ú. Roudnice: ást p.p. . 2213, ást p.p. . 2215, celá p.p. . 2218, 2221, 2223,
2224.
Kapacita zám ru
Zám rem je 3. etapa t žby nevýhradního ložiska št rkopísku navazující na t žbu
v dobývacím prostoru Roudnice – sever.
Maximální ro ní kapacita t žební innosti 400 000 m3/rok, tj. 600 000 t/rok. Odhadovaná
kapacita ložiska 3. etapy je 450 000 m3.
asový harmonogram t žby
Zahájení vlastní t žební innosti je závislé na
na provád ných pr zkumech dot eného území.

asovém pr b hu správního

ízení,

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru (tj. p ípravných prací v rámci ložiska)
je 1. tvrtletí 2010.
Ukon ení zám ru bude po vyt žení ložiska a po provedených rekultivacích a
kone ných pracích. Odhaduje se max. 3 - 4 roky.
Vliv na dopravní infrastrukturu
Zám rem budou využívány stávající komunikace. V pr b hu vlastní t žby v souvislosti s
p epravou vyt žené suroviny se o ekává snížení dopravní obslužnosti v ešeném území
oproti stávajícímu stavu (kdy je dokon ována t žba 1. etapy s vyššími nároky na dopravní
obslužnost).
Ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zám ru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie.
P i t žb budou emitovány zejména tuhé zne iš ující látky v d sledku manipulace
s vyt ženou surovinou a zeminou a zne iš ující látky vznikající spalováním pohonných hmot
v t žebních mechanismech a dopravních prost edcích odvážejících št rkopísek.
Hodnoty imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek (benzen, PM10, NO2) nejsou a
nebudou v p edm tné lokalit p ekra ovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10,
který je za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován (po et p ekro ení je nižší,
než povolená hodnota).
V d sledku snížení ro ní kapacity t žební innosti dojde po zprovozn ní zám ru, vzhledem
ke stávajícímu stavu, ke snížení maximálních krátkodobých i pr m rných ro ních p ísp vk
k imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek.
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Hluk
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie.
Dominantním zdrojem hluku v sou asnosti je v posuzované lokalit
z automobilové dopravy.

dopravní hluk

B hem t žby št rkopísku bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací
techniky. Dále bude b hem realizace zám ru vznikat hluk provozem nákladních vozidel
zajiš ujících odvoz št rkopískové suroviny z t žebny do míst výstavby dálnice D 11.
Vlivem posuzovaného zám ru dojde k mírnému poklesu celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T v obci Roudnice. Na západním okraji obce Želí dojde vlivem
stacionárních zdroj hluku k mírnému nár stu LAeq,T. V obou p ípadech se jedná o zm ny
malé, subjektivn nepost ehnutelné a objektivn nem itelné.
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku
A po zprovozn ní zám ru.
Vliv na ve ejné zdraví
Z výsledk hodnocení vliv na ve ejné zdraví vyplývá, že imisní p ísp vky škodlivin
suspendovaných ástic PM10 z posuzovaného zám ru jsou nízké a nebudou p edstavovat
významné zvýšení stávajícího zdravotního rizika.
V rozptylové studii uvád né imisní p ísp vky škodlivin oxidu dusi itého NO2 a benzenu
z posuzovaného zám ru nebudou zdrojem zdravotního rizika pro obyvatelstvo ani po
zapo tení pozadí.
Nep íznivé ú inky hluku se v p ípad stacionárních zdroj hluku neprojeví. V p ípad
hlukového zatížení z dopravy v dob denní u výpo tového bodu 1 a 3 obce Roudnice
(u komunikací II/323 a u I/11) se již v sou asné dob , i po snížení ro ní kapacity t žby
ve výhledovém stavu, mohou u citlivých jedinc projevit nep íznivé ú inky hluku jako
obt žování a zhoršená komunikace e í.
Krajina
Území je tvo eno zkulturn nou krajinou. Posuzovaná lokalita leží v krajin intenzivn
zem d lsky využívané. V katastrálním území Roudnice je v tšina pozemk zem d lsky
obhospoda ována (pole a louky), význa nou ást tvo í také vodní plochy. Lesy pokrývají
ostr vkovit menší ásti regionu. Krajinné dominanty se v blízkém okolí zám ru
nevyskytují. Ráz krajiny je dán monotónn p sobícími rozlehlými plochami orné p dy,
kterou p erušují plochy sídel. Lokalita je málo pohledov exponovaná.
Vyt žením suroviny dojde ke snížení p vodního terénu - o mocnost odt ženého
št rkopísku - tj. cca o 3 m. Sou ástí zám ru je provedení technické a biologické
rekultivace. Záv rný svah bude situován v jihovýchodní ásti území, který bude
ozelen n a bude tvo it nový významný krajinný prvek s vlastním biotopem.
Estetické a p írodní hodnoty krajiny nebudou zamýšlenou t žbou negativn
zám r nep isp je ke zhoršení dochované p írodní složky krajinného rázu.

ovlivn ny,

V dob realizace zám ru dojde k do asné zm n funk ního využití krajiny - tj. dot ené
pozemky po dobu p ípravných prací, vlastní t žby a rekultivace nebudou zem d lsky
pln využívány (cca po dobu 3 let).
Zám rem nedojde k narušení kulturních znak .
Empla spol. s r.o. Hradec Králové
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Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám rem nedojde k narušení registrovaného významného krajinného prvku.
Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní. Provozovatel zám ru je povinen provést
p edstihový záchranný archeologický výzkum, jehož podobu a dobu trvání ur í
dohoda mezi provozovatelem a n kterou z institucí oprávn ných k provád ní
záchranných prací v regionu Hradce Králové.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Realizací zám ru nedojde k ovlivn ní evropsky významných lokalit ani pta ích oblastí.
Vliv na prvky ÚSES (územní systém ekologické stability)
Stabilizující funkci v blízkosti uvažované plochy 3. etapy t žby mají lesní porost
(p iléhající na severní a východní okraj p edm tné plochy) a v tší remíz jihovýchodn
od zám ru a další ásti krajiny, které v místním ÚSES plní funkce lokálních biocenter a
lokálních biokoridor . Prvky ÚSES regionálního i nadregionálního významu nezasahují
do ešeného území.
Vlivem plánovaného zám ru by mohly být nep ízniv ovlivn ny prvky lokálního ÚSES,
které jsou situovány v p ímém sousedství pozemk ur ených pro t žbu, p ípadn také
ÚSES v blízkosti p epravní trasy. Jedná se p edevším o lokální biokoridor ozna ený
v generelu místního systému ekologické stability ÚSES Roudnice . 11 a ást
lokálního biocentra . 3a nacházejícího se p i východní hranici zám ru.
B hem p ípravných prací a provozu zám ru je t eba postupovat tak, aby se neohrozila
ani neoslabila ekologicko-stabiliza ní funkce biokoridor a biocenter.
Vliv na horninové prost edí
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
št rkopískového ložiska. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 12,2 ha s pr m rnou mocností
št rkopísku cca 3 m - tj. odt žení maximáln 450 000 m3 této suroviny.
Vlivy na faunu, flóru, d eviny
Plánovanou t žbou budou p ímo dot eny výhradn plochy, které jsou v sou asnosti
využívány jako pole. Nedojde tedy k poškození významn jších biotop , které slouží jako
úkryty pro živo ichy, ani k likvidaci rozsáhlejších ploch trvalé vegetace.
Zám rem nebudou dot eny d eviny rostoucí mimo les.
D ležitý vliv na biotu území bude mít i následná rekultivace vyt ženého prostoru.
Pro zvýšení biologické rozmanitosti území by bylo vhodné ponechat ást odt ženého ložiska
spontánnímu vývoji.
V p ípad rekultivace sm ující k obnovení zem d lsky využitelných pozemk
žádoucí vytvo it alespo na okrajích polí pásy se skupinovými výsadbami strom
které také zvýší biologickou hodnotu území a zajistí vhodné podmínky pro druhy
živo ich otev ené krajiny, v etn zvlášt chrán ných a ohrožených druh (nap .
obecná).
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Voda
Navržený zp sob t žby nevyžaduje technologickou vodu, zám r nebude napojen
na ve ejný vodovod. Pitná voda pro pot eby pracovník bude p ivážena balená. Užitková
voda bude dovážena v pot ebném množství v barelech.
Splaškové odpadní vody budou svád ny do pevné, nepropustné jímky a pravideln
vyváženy na isti ku odpadních vod ( OV).
Realizace posuzovaného zám ru by se nem la projevit negativn
situaci.

na hydrogeologické

Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod.
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (tzv. havarijní plán).
P da
Dot ené zem d lsky využívané pozemky spadají do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy,
tzn. jde o p dy s p evážn podpr m rnou produk ní schopností.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), ani nebude
dot eno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa).
B hem standardního provozu zám ru se nep edpokládá zne išt ní p d.
Lze o ekávat p sobení vlivu eroze vedoucí ke snížení mocnosti kulturní vrstvy p dy. Pro
snížení nep íznivých vliv zp sobených erozí p dy a k dosažení stability pozemk budou
realizována vhodná technicko-organiza ní opat ení.
Odpady
Zám rem se prakticky nep edpokládá produkce odpad , což dokládá zkušenost
provozovatele sousedního dobývacího prostoru št rkopísku provozovaného stejnou
technologií.
Záv r oznámení
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle p ílohy . 4 zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení, je z ejmé, že
budou-li dodrženy podmínky (doporu ení) uvedené v tomto oznámení, zám r nebude
významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek životního prost edí a tudíž ho
lze doporu it.
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H. P ÍLOHY
P íloha . 1: Mapové p ílohy:
a) Situace širších vztah
b) Katastrální mapa, m ítko 1 : 2 000
Tabulka pozemk k t žb a odn tí ze ZPF k.ú. Roudnice, 3. etapa
c) Mapa návrhu zm ny . 2 ÚPO Roudnice, m ítko 1 : 10 000
Rozhodnutí MŽP dle §17 odst.7 zákona . 44/1988 Sb., v platném zn ní ( .j. 449/550/08-Ru)
d) Grafická p íloha zadání Zm ny . 2 ÚPO Roudnice – lokality . 39, 40, m ítko 1 : 5 000, 4/1999
e) Znázorn ní prvk ÚSES p evzaté z Generelu místních SES ÚS Roudnice, m ítko 1 : 15 000

P íloha . 2: Vyjád ení p íslušných ú ad
a) Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu ohledn souladu zám ru s územn plánovací dokumentací
b) Stanovisko orgánu ochrany p írody o vlivu zám ru na evropsky významné lokality a pta í oblasti §45i zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní

P íloha . 3: Hluková studie
P íloha . 4: Rozptylová studie
P íloha . 5: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 6: Vyjád ení ve v ci archeologické památkové pé e
P íloha . 7: Znalecký posudek . 408/08/2003
P íloha . 8: Seznam zjišt ných druh rostlin a živo ich - území Na horkách
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ZAVER OZNÁMENÍ
Oznámení na zám r „Rozší ení t žby ze zemníku Roudnice – 3. etapa" bylo zpracováno
podle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí
ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám r se nachází v lokalit Na horkách, severn od obce Roudnice ve vzdálenosti cca
800 m. V oznámení byly komplexn posouzeny všechny o ekávané vlivy na složky
životního prost edí a na zdraví obyvatel b hem p ípravy a provozu zám ru a srovnány
se stávajícím stavem a s limity danými platnou legislativou.
P edkládané oznámení prokázalo, že provoz zám ru nebude významn
ovliv ovat životní prost edí ani obyvatelstvo.

nep ízniv

S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole
D. IV. tohoto oznámení.
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