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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
Lom Babí, a.s.
A. 2.I :
275 06 983
A. 3. Sídlo:
U H išt 640
541 02 Trutnov 4
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
U H išt 640
541 02 Trutnov 4
Tel : 499 733 250, 777 752 660
e-mail : lom.babi@atlas.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 území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí.
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, p ípadn také do kategorie II bodu 10.4 sloupce B – Skladování
vybraných nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk v množství nad 1 t.
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Maximální ro ní kapacita t žební innosti bude 120 000 t/rok.
Poznámka: Pro kamenolom Babí bylo Obvodním bá ským ú adem v Trutnov
rozhodnutí pro maximální t žbu kamene do 200 000 t/rok.

vydáno

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec: Babí
Katastrální území: Babí
Kamenolom Babí se nachází u obce Babí ve vzdálenosti cca 3 km jižním sm rem od obce
Žaclé a cca 7 km severním sm rem od m sta Trutnov, 1,5 km sv. od obce Babí, 500 m od
silnice . II/300 Babí - Žaclé . Na tuto komunikaci je kamenolom napojen místní ú elovou
komunikací.
Rozloha území: 7,41 ha (rozší ení prostoru t žby = zám r)
Pozemky: p.p. . 877/1, 877/7, 877/8, 879/4, 884, 823, 826/1, 824, 825, 2840/2, 2850/1,
2850/2, 713/1, 713/3, 703/1, 704, 712, 717/1, 650/2.
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Kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí jsou sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Nejbližší obytný objekt (rodinný d m .p. 7) se nachází ve vzdálenosti cca 280 m vzdušnou
arou od umíst ní technologické linky pro zpracování kamene.
Grafické znázorn ní umíst ní zám ru je na následujícím obrázku a v p íloze . 1.
Obr. . 1: Umíst ní zám ru

Lom Babí

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Zám rem oznamovatele je rozší it t žební prostor kamenolomu Babí a pokra ovat ve
stávající t žební innosti kamene p i zachování osv d eného technologického postupu, p i
sou asné renovaci technologické linky.
V rámci nové plochy k t žb tedy nedojde k žádné zm n technické, technologické ani
v systému dopravy, skrývek a t žby. Principieln se jedná pouze o posun innosti východním
sm rem a navýšení objemu ro ní t žby ze sou asných 70 000 t/rok na cca 120 000 t/rok a s
tím odpovídající navýšení ro ní intenzity dopravy.
T žba v novém prostoru (na ploše 7,4 ha) otev e zásoby suroviny v množství cca 2 000 000
tun (skute ný rozsah a kvalita bude p edm tem vrtné dorozv dky p ed zpracováním plánu
t žby).
V západním pilí i pod sou asnou technologií se nalézá nejmén 800 000 tun zásob. Dalším
d vodem zám ru je tedy také v maximální mí e využít zásoby suroviny a zahloubit západní
pilí ze sou asné povolené kóty 572 m n.m. na minimální kótu 557 m n.m., ímž vzniknou
zásoby dalších n kolika milion tun t ženého materiálu.
Podle provedeného hydrogeologického pr zkumu bude zám rem pod kótu 584 m n.m.
(etáže 572 m a 557 m) dosaženo hladiny podzemní vody, na tuto kótu bude nutné hladinu
podzemní vody v lomu erpáním i gravita n snížit. Maximální snížení hladiny proti
sou asnosti bude tedy v západní ásti lomu dosahovat cca 27 m.
Vyt žená surovina bude p ed odvozem zákazníkovi deponována v areálu a rozd lena dle
jednotlivých frakcí. Nepot ebný materiál (tzv. výklizový) bude po shromážd ní množství
10 000 m3 odvezen. N které výklizové materiály budou použity do t lesa sjezdové
komunikace a k vytvá ení p ejezd .
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Po ukon ení t žby ložiska bude prostor pravd podobn ponechán bez rekultiva ních zásah
p irozenému vývoji. Prostor bude samovoln zaplaven p itékající a vzlínající vodou a vytvo í
se zde jezero.
V sou asné dob nejsou v okolí zám ru plánovány žádné zám ry, tudíž lze kumulativní vlivy
vylou it. Do budoucna, vzhledem k dlouhodobému trvání zám ru (cca 40 let), lze
v souvislosti s rozvojem území p edpokládat kumulace s ostatními zám ry, jejichž eliminace
se bude ídit legislativou platnou v té dob .
Zám r je v souladu s územním plánem m sta Trutnova schváleného usnesením ZM Trutnov
. 1998-168/4MMZ a jeho zm n. Území navržené pro rozší ení lomu v k.ú. Babí má
stanovené funk ní využití – zem d lská p da, louky, pole, pastviny – území nezastavitelné.
Sd lení M Ú Trutnov – odboru rozvoje m sta a ÚP – je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Dle stanoviska KÚ KHK zám r nem že mít významný vliv na EVL ani PO ve smyslu zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní. Stanovisko je sou ástí p ílohy oznámení . 3.

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

Nyní se p ipravuje pokra ování v t žb melafyru východním sm rem od stávající t žby na
ploše cca 7,4 ha. Jedná se o t žbu nevýhradního ložiska (nachází se mimo CHLÚ). Jakostní
a technologické vlastnosti t žené suroviny vyhovují SN 72 1512 - "Hutné kamenivo pro
stavební ú ely".
Rozší ení prostoru zm nou využití území lomu Babí zajistí další t žbu nejmén na 40 let p i
ro ní t žb cca 120 000 tun a odkryje nové zásoby suroviny v zahloubení (n kolik milion
tun erstvého materiálu). T žba v novém prostoru otev e zásoby suroviny cca 2 000 000 tun.
Skute ný rozsah a kvalita bude p edm tem vrtné dorozv dky p ed zpracováním plánu t žby.
Jelikož se s rostoucí hloubkou dobývání kvalita suroviny, erstvost melafyru, zvyšuje,
z tohoto d vodu bude p ikro eno k dalšímu zahloubení lomu na t žební úrove i pod kótu
572 m.n.m.
Zám rem bude využito stávající zázemí lomu (administrativní budova, sklad, zpevn ná místa
deponií vyt ženého kamene, p íjezdová komunikace).
Zám r na dlouhou dobu vytvo í pracovní místa pro 9 zam stnanc . Z hlediska situování
zám ru byla zvažována pouze jedna varianta, která je dána p edevším výskytem p írodní
akumulace t žené suroviny. Technické a technologické ešení zám ru z stane na
základ p edchozích dobrých zkušeností provozovatele stejné.
Nulová varianta – tzn. ešení bez innosti znamená dokon ení t žby v západním pilí i na
minimální kótu 572 m. Území ur ené pro rozší ení t žby (7,4 ha) by z stalo ponecháno
bez zásahu.
Stávající dno lomu (v hladin cca 584 m) bývá nárazov (v d sledku svodu vod
z odvod ovacích štol pevnostního systému Stachelberg, srážek a tání sn hu) zatopeno
vodou. Tyto d lní vody jsou gravita ním svodem svedeny do povodí Babského potoka.
Po vyt žení západního pilí e by bylo území rekultivováno zp sobem p irozené sukcese.
Pokud by po odt žení ložiska (západního pilí e) bylo ukon eno od erpávání d lní vody a
území ponecháno sukcesi, vznikla by vodní plocha o rozloze cca 6 ha.
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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 vyt žené suroviny
Technická a biologická rekultivace
Kone ná likvidace pracovišt
P ípravné a skrývkové práce
P ed postupujícími t žebními ezy bude provád na postupn skrývka a skrývaná hmota
bude do asn deponována v jižní ásti lomu nebo na dalších uvoln ných plochách. Využití
této hmoty bude záviset na jejím charakteru. S orni ní a podorni ní vrstvou bude
nakládáno dle podmínek uvedených v souhlasu s trvalým odn tím pozemk ze ZPF.
Ornice bude využita pro rekultivace na dalších lokalitách a kamenitá zemina pro násypy
vnit ních komunikací v lomu, p ípadn pro kone nou modelaci vyt ženého prostoru. Jedná
se o pozemky za azené p evážn do 5. t ídy ochrany ZPF, tudíž se nejedná o kvalitní
p dy.
Ukládání výklizového materiálu bude po dobu napln ní plánovaných 10 000 m3 vy ešeno
odvozem. Vhodné výklizové materiály budou použity do t lesa sjezdové komunikace a
k vytvá ení p ejezd .
T žební innost a odvoz vyt žené suroviny
Technologický postup:
Jedná se o klasickou t žbu kamene skládající se z primárního rozpojení horniny clonovým
odst elem a sekundárního rozpojení velkých blok kamene vrta kou SLVE 70.
Trhací práce budou malého rozsahu s použitím pr myslové trhaviny zajiš ované externí
firmou. Trhací práce budou provád ny na základ samostatn vydaného povolení OBÚ
Trutnov.
Po odst elu je rubanina naklada i nebo bagry naložena na nákladní automobily, které
dopravují rubaninu do násypky technologické linky – pohybují se v prostoru lomu.
K nakládání rubaniny a hotových výrobk (kameniva) jsou v lomu k dispozici 2 naklada e a 2
bagry (nikdy nepracují všechny ty i zaráz). V technologické lince je vstupní surovina
mechanickým zp sobem zdrob ována a rozt íd na do jednotlivých frakcí. Doprava materiálu
po technologické lince je provád na pomocí dopravních pás .
Sou ástí nové linky na zpracování kameniva je deskový drti V82N, kuželový drti HCC 7,
kuželový drti DKT 900, t ídi e, pásové dopravníky – 15 (13 nových + 2 p evzaté ze staré
technologie).
Jednotlivé frakce upraveného materiálu jsou uloženy voln na zpevn né ploše s d lícími
st nami pro odd lení frakcí a následn expedovány zákazníkovi.
Popis metody t žby bude up esn n v rámci projektovaného Plánu využívání ložiska
(PVL), který se stane závaznou a nedílnou sou ástí povolení k t žební innosti.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

8

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

Technický postup:
Stávající stav:
T žba je provád na na 4 etážích (úrove 618, 610, 600, 587 m n.m.), p i emž je t žba
povolena do úrovn 572 m n. m. V sou asnosti je dno lomu zatopeno a jeho skute ná
hloubka není zjišt na. B ehy jezera byly zam eny na úrovni cca 584,1 – 584,2 m n.m.
Skrývky jsou v plánovaném p edstihu a v kone né plošné podob , zbývá ukon it záv rný
svah. Skrývkový ez se pohybuje od 0 do 3 m. Skrývkový materiál byl ukládán po pravé
stran lomu (ve sm ru t žby).
Budoucí stav:
Nový plán využití ložiska po ítá se zahloubením o cca 25 - 40 m (na etáž 557 m) a rozší ení
o cca 7,4 ha severovýchodním sm rem. Etáže 587 m a 572 m n.m., kterých bude dosaženo
v západním pilí i, budou postupovat do prostru uvoln ném od skrývkového materiálu
východním sm rem.
Postup t žby po ítá se zahájením postupných skrývkových prácí severovýchodním sm rem
tak, aby se plynule p ipravoval pilí pro t žbu do pole. Celková mocnost skrývek je
odhadována 3 m. Skrývkový materiál bude ukládán v prostoru t žby a využit k budování
záv rných svah , nebo jiným terénním úpravám v areálu, p ípadn odvezen k dalšímu
využití.
V lomu je semimobilní technologická linka umíst ná v JV ásti lomu, za ochranným valem
k obci, v rámci rozší ení t žby dojde v budoucnu k dalšímu p emíst ní sm rem do
zahloubení lomu.
Po vyt žení nového prostoru bude zahloubena od východu etáž 557 m a bude postupovat
západním sm rem (až po západní hranici stávající t žby).
Sklon jednotlivých ez byl ur en dle zkušenosti na tomto ložisku a dle parametr
dobývacích stroj na 60 o. P í né i podélné ezy ložiskem jsou zobrazeny v p íloze oznámení
. 2.
T žba v lomu bude pomalá a dlouhodobá, využití ložiska je plánováno nejmén do roku
2050. Sou asná i budoucí situace na ložisku v etn ez ložiskem je znázorn na v p ílohách
. 1 a 2.
Provozní údaje:
T žební innost bude provád na v denní dob (1 až 2 sm ny), maximáln 250 dn v roce.
T žba bude zaopat ena 9 zam stnanci (strojníci, obsluha technologické linky, idi i).

Technická a biologická rekultivace
Po ukon ení t žby ložiska bude prostor rekultivován dle Plánu rekultivace a zásad, které
budou platné v oné dob .
Po odt žení suroviny dojde ke snížení morfologie terénu o mocnost t žby, tj. v rozmezí
cca 25 - 40 m, v závislosti na morfologii stávajícího terénu. Vzhledem k tomu, že bude
t žba probíhat pod hladinou podzemních vod (cca 27 m), prostor bude ponechán bez
dalších zásah tak, aby se mohl nerušen zaplavit p itékající a vzlínající vodou a vytvo ilo se
zde refugium pro živo ichy a rostliny op tovn obsazující volnou ekologickou niku.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Vlastní plán postupu rekultivace bude vypracován k povolení t žby – bude obsažen v Plánu
využití ložiska, který bude dle zákona . 61/1988 Sb., o hornické innosti, schvalován
Obvodním bá ským ú adem v Trutnov v rámci všech povolení a vyjád ení.
Kone ná likvidace pracovišt
Provozní budovy a za ízení budou demontovány a komunikace zabezpe eny tak, aby se ze
dna lomu nemohla vytvo it skládka.
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci a bezpe nost provozu.
Veškerá p ípravná a t žební innost bude provád na podle schválených technologických
postup , tohoto plánu využití ložiska a rozhodnutí o povolení t žby. P i provozu lomu budou
dodržovány veškerá ustanovení zákona . 61/88 Sb. ve zn ní zákona . 542/91 Sb.,
vyhlášky . 72/88 Sb., vyhlášek BÚ . 26/89 5b. a 51/89 Sb. a vyhlášek a p edpis
souvisejících.
P i trhacích pracích bude dodržován technologický postup trhacích prací a podmínky OBÚ
Trutnov, stanovené p i povolování trhacích prací na této lokalit .

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení další 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 v roce 2009.
Ukon ení zám ru bude po vyt žení ložiska a po provedených rekultivacích a
kone ných pracích. Odhaduje se p ibližn v roce 2050.

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
M sto Hradec Králové,

eskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové

M stský ú ad Trutnov, Slovanské nám stí 165, 541 01 Trutnov

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 .
Územní rozhodnutí:
Rozhodnutí o využití území v p ípad , že se jedná o nevýhradní t žbu, (tj. t žbu mimo státní
ložisko), vydává p íslušný stavební ú ad, tj. M stský ú ad Trutnov.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství vydal dne
22.4. 2009 souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy pro všechny dot ené zem d lské
pozemky ( .j. 6576/ZP/2009-To). Jedná se o pozemky p.p. .: 704, 712, 717/1, 877/1, 884,
826/1 o celkové rozloze 6,0814 ha.
Vliv na krajinný ráz:
K innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany p írody.
Vyn tí nebo omezení PUPFL:
Realizace zám r na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se v ochranném
pásmu lesa bude podmín na souhlasem dle §14, odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích
ve zn ní pozd jších p edpis .
Pro zám r bylo vydáno Rozhodnutí M Ú Trutnov, odbor životního prost edí, o trvalém
omezení PUPFL ( .j.2008/13382/ŽP/HEJ). Platí pro pozemky p.p. . 859/3 a ásti p.p. .
870/1 (ve prosp ch uložení kabelové p ípojky NN).
Provozovatel má již v sou asné dob rozhodnutí M Ú Trutnov o trvalém omezení ásti
lesních pozemk p.p. . 859/3 a ásti p.p. . 870/1 ( . j. 2008/13382/ŽP/HEJ) a rozhodnutí
o trvalém odn tí pozemku p.p. . 650 z PUPFL ( .j. 2009/3051/ŽP/HEJ) a pozemk p. .
713/1, 824, 879/1 ( .j. 2008/3487/ŽP/HEJ).
Zásah do VKP – lesních pozemk :
Les je dle zákona 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. K zásah m, které by
mohly vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i oslabení jeho ekologickostabiliza ní funkce, musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opat it závazné stanovisko
orgánu ochrany p írody.
Povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les:
Ke kácení je dle § 8 zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní
nezbytné povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody m že takové povolení
vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste. Kácení d evin
rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegeta ního klidu.
P íslušným ú adem je M Ú Trutnov, odbor životního prost edí.
Povolení ke zm n st edního zdroje zne iš ování ovzduší:
P ed realizací zám ru p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje žádost pro
povolení ke zm n st edního zdroje zne iš ování ovzduší.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh :
Vzhledem k dot ení míst s výskytem siln ohrožených druh živo ich (ješt rky obecné,
k epelky polní) a ohrožených druh ( melák rodu Bombus, bledule jarní) je nutné opat it
povolení pro ud lení výjimky dle § 56 odst. 3 písm. e zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní.
P íslušným ú adem pro ud lení výjimky je Správa CHKO Broumovsko.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1 P da
Zábor p dy
Rozloha území: 7,41 ha (rozší ení prostoru t žby = zám r)
Pozemky: Pozemky: p.p. . 650, 703/1, 704, 712, 713/1, 713/3, 717/1, 823, 826/1, 824, 825,
877/1, 877/7, 877/8, 879/4, 884, 2840/2, 2850/1, 2850/2.
Z toho zem d lské pozemky jsou p. .: 704, 712, 717/1, 877/1, 884, 826/1. P edpokládaný
celkový rozsah záboru je 6,0814 ha.
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství vydal dne
22.4. 2009 souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy na všech výše uvedených
pozemcích ( .j. 6576/ZP/2009-To).
Z toho lesní pozemky jsou: p.p. . 650, 713/1, 824, 859/3, 870/1, 879/1 o celkové vým e
0,7653 ha.
Dále budou trvale omezeny ásti lesních pozemk na p.p. . 859/3, 870/1 ve prosp ch
uložení kabelové p ípojky NN. Pro tyto pozemky bylo M Ú vydáno rozhodnutí
( .j.2008/13382/ŽP/HEJ). Podmínkou trvalého omezení t chto PUPFL je, že p i stavb ani
provozu zám ru nebude poškozen sousední porost a na lesní pozemky nebude ukládán
žádný stavební ani odpadový materiál.
Provozovatel má již v sou asné dob rozhodnutí M Ú Trutnov o trvalém omezení ásti
lesních pozemk p.p. . 859/3 a ásti p.p. . 870/1 ( . j. 2008/13382/ŽP/HEJ), rozhodnutí
o trvalém odn tí pozemku p.p. . 650 z PUPFL ( .j. 2009/3051/ŽP/HEJ) a pozemk p. .
713/1, 824, 879/1 ( .j. 2008/3487/ŽP/HEJ).
P ehled dot ených parcel je uveden v tabulce . 1.
Tabulka . 1: P ehled dot ených pozemk
p.p. .
(dle KN)

Vým ra
celková
(m2)

Skute ný
zábor
(m2)

Druh

BPEJ

TTP

84068
83444

61

OP

-

-

33

33

OP

-

-

1 869

1 869

PUPFL

-

877/1

14 299

3 696

877/7

61

877/8
879/4

13 317

12 353

TTP

83444
84844
84089

823

1 078

1 078

OP

-

826/1

13 255

13 255

TTP

83444
84844
84089

824

3 169

3 169

825

735

2840/2

920

884

Vým ra (m2)

kód

14 189
110

Zp sob
využití

-

11 207
1 790
320
11 799
1 315
141

neplodná
p da
-

PUPFL

-

-

-

735

OP

-

-

435

OP

-

-

jiná plocha
ostatní
komunikace
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2850/1

870

870

OP

-

-

2850/2

1 777

1 777

OP

-

-

713/1

596

596

PUPFL

-

-

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
-

713/3

431

431

OP

-

-

jiná plocha

703/1

290

290

OP

-

-

neplodná
p da

704

3 466

3 466

TTP

84089

3 435

712

22 861

22 861

TTP

717/1

5 183

5 183

TTP

83444
84089
83716
83444
84089

6 905
12 491
3 465
5 123
60

650/2

23 261

2 019

PUPFL

Celkem

-

ZPF = 6,0814 ha
PUPFL = 0,7653ha
OP = 0,571 ha

p.p. .
(dle KN)

Vým ra
celková
(m2)

Skute
ný
zábor
(m2)

-

Druh

-

BPEJ
kód

-

Zp sob
využití

Vým ra (m2)

859/3

1 751

23

PUPFL

-

-

-

870/1

2 993

91

PUPFL

-

-

-

Celkem trvalé omezení PUPFL = 0,0114 ha
Poznámka k tabulce . 1:
TTP

trvalý travní porost

OP

ostatní plocha

PUPFL

pozemek ur ený k pln ní funkce lesa

Kopie katastrální mapy s výpisem z katastru nemovitostí je sou ástí p ílohy oznámení
. 1.
T ída ochrany p dy
Pozemky ur ené pro rozší ení t žby náleží do zem d lského p dního fondu - ZPF
(celkem 6,0814 ha) jsou dle metodického pokynu MŽP R .j. OOLP/1067/96 za azeny
do V. t ídy ochrany zem d lské p dy (BPEJ – viz. tabulka . 1), tzn. že se jedná
o pozemky s velmi nízkou produk ní schopností, pro zem d lské ú ely postradatelné.

B. II. 2. Voda
Navržený zp sob t žby nevyžaduje technologickou vodu.
Pitná voda pro sociální zázemí zám ru je p ivážena v cistern . Její p edpokládané
množství bude 80 m3 za rok.
V areálu jsou k dispozici sprchy a splachovací WC. Splaškové vody jsou svedeny
do žumpy. Odvoz žumpy zajiš uje externí odborná firma.
Užitková voda bude využívána v areálu pro išt ní nákladních vozidel vyjížd jících z areálu,
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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která budou p es rošty p ejížd t p es jímku s vodou. Užitková voda bude dodávána extern
nebo p e erpávána z lomu.
Užitková voda nebude v areálu využívána.
Zdrojem požární vody budou hasící p ístroje.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Lom je napojen na rozvodnou sí EZ p ípojkou nízkého nap tí 35 kV. Elektrická energie je
odebírána z vlastní trafostanice. Rozvod po lomu je proveden vyv šenými kabely.
Ro ní spot eba elektrické energie se bude pohybovat okolo 120 000 kWh.
Vytáp ní sociálního zázemí a oh ev TUV je a nadále bude ešeno elektrickým oh evem.
Zemní plyn
Zemní plyn nebude v areálu využíván.
Pohonné hmoty
Skrývkové práce budou provád ny obvyklými typy zemních stroj
suroviny budou odváženy nákladními automobily.

(bagry, naklada e) a

T žba a p evoz suroviny se bude provád t mechanismy na naftový
P edpokládaná spot eba pohonných hmot je 35 600 l nafty/rok (14 l/hod).

pohon.

V areálu budou v odpovídajícím za ízení skladovány provozní kapaliny motorových
mechanism (motorové a hydraulické oleje, kompresorové oleje, mazadla, chladící
kapaliny, nafta pro mechanismy). Nápln stroj budou skladovány v nepropustných
obalech (kontejnery, sudy) skladu chemických látek zabezpe eném proti úniku vodám
závadných látek dle platných norem – bude tvo it havarijní jímku.
Ve skladu bude skladováno max. cca 2 700 kg chemických látek, bude se jednat tedy
o ropné látky sloužící k provozu t žebních mechanism – oleje a nafta. Jedná se tedy
o látky zdraví škodlivé. Bezpe nostní listy skladovaných chemických látek jsou
k dispozici u provozovatele lomu.
Nákladní automobily budou dopl ovat pohonné hmoty na
prostor lomu.

erpacích stanicích mimo

Stla ený vzduch
K výrob stla eného vzduchu bude sloužit mobilní kompresor.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava související s provozem zám ru
K navýšení intenzity dopravy vlivem zám ru nedojde, jelikož je limitována denní výrobní
kapacitou.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Tabulka . 2: Doprava na silnici II/300 vyvolaná zám rem

Aktivní varianta,
rok 2010

pouze lom
Celkem*

Sm r Trutnov
osobní
nákladní
6
98
2 084
310

Sm r Žaclé
osobní
nákladní
0
42
2 084
254

Poznámka k tabulce . 2:
*

p edpokládaná doprava na komunikaci II/300 p i realizaci zám ru, pro rok 2010

P íjezdová a odjezdová trasa k t žebnímu prostoru z stává stejná jako pro stávající t žbu
v této lokalit , tedy po zpevn né p íjezdové komunikaci k výjezdu na silnici II/300 – Trutnov –
Žaclé . Po napojení se na státní komunikaci se nákladní vozidla rozd lí do odhadovaného
sm ru na Trutnov (70 % z nákladních vozidel) a do sm ru na Žaclé (30 % z nákladních
vozidel).
B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Výb r zne iš ujících látek
P i t žb budou emitovány zejména tuhé zne iš ující látky a zne iš ující látky vznikající
spalováním pohonných hmot v používaných t žebních mechanismech a nákladních vozidel.
Plošným zdrojem emisí je a bude vlastní plocha t žebního prostoru a technologická linka pro
úpravu kameniva.
Liniovými zdroji emisí jsou a budou komunikace sloužící k p eprav kameniva.
Bodové zdroje emisí nejsou v areálu lomu provozovány, vytáp ní sociálního zázemí
a oh ev TUV je a bude ešeno elektrickým oh evem.
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.
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem zne išt ní ovzduší jsou a budou
t žebního prostoru.

innosti, vykonávané na celé ploše

Primární rozpojování hornin se provádí výhradn clonovými odst ely. Pro nálože jsou
používány b žné pr myslové trhaviny a rozn covadla. Odst el je a bude zajiš ován externí
spole ností. Rubanina je k technologické lince dopravována dv ma nákladními auty.
Maximální denní spot eba nafty pro maximální kapacitu t žby ve výši
1 000 t/den iní dle zadavatele rozptylové studie 50 l/den (pro 2 nákladními auty).
K nakládání rubaniny a hotových výrobk (kameniva) se používají b žné zemní mechanismy
pro lomový provoz: 2 naklada e a 2 bagry. Maximální denní spot eba nafty pro maximální
kapacitu t žby ve výši 1 000 t/den
iní dle zadavatele rozptylové studie
180 l/den (pro 2 naklada e a 2 bagry).
Po odst elu je rubanina pásovými a kolovými rypadly naložena na nákladní automobily, které
dopravují rubaninu do násypky technologické linky. Zde je vstupní surovina mechanickým
zp sobem zdrob ována a rozt íd na do jednotlivých frakcí. Doprava materiálu po
technologické lince je provád na pomocí dopravních pás . Hotové frakce jsou ukládány na
zemní skládky.
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Stávající technologická linka se skládá z deskového drti e V82N, t ídi e, kuželového drti e
HCC7, t ídi e, kuželového drti e DKT900, t ídi e a 15 pásových dopravník . Tam, kde je to
technicky možné, je provedeno zakrytí technologických celk a dopravních cest.
Zkráp ní musí být provozováno vždy p i chodu technologické linky nebo její ásti, která je
v provozu. Vodní zkráp ní m že být vy azeno z provozu pouze za takových klimatických
podmínek, které p irozen omezují prašnost a tudíž by bylo zkráp ní bezú elné.
V lomu je dále používán kompresor se spot ebou nafty ve výši 1 000 l na jeden odst el, tj.
pro 15 000 t kamene.
V rozptylové studii byla uvažována nejhorší možná situace, tj. stav, kdy budou v provozu
všechny výše uvedené mechanismy zárove a p edpoklad maximální denní kapacity t žby
ve výši 1 000 t/den. Tato kapacita je dána používanou technologií a nem že dojít
k jejímu navýšení.
Emise – stávající stav
Maximální t žba za rok

70 000 tun/rok

Maximální zpracování kamene za den

1 000 tun/den

Max. ro ní emise TZL (t žba a zpracování)

63 tun

Max. denní emise TZL (t žba a zpracování)

900 kg

Max. ro ní emise PM10 (t žba a zpracování)

32,13 t/rok

Max. denní emise PM10 (t žba a zpracování)

459 kg

Maximální odvoz kameniva

1 500 tun/den

Po et pr jezd vozidel za den

max. 140/den

Po et pr jezd vozidel za hodinu

max. 14/h

Maximální ro ní spot eba nafty

max. 20 800 l/rok

Maximální denní spot eba nafty (mechanismy)

max. 230 l/den

Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech jsou dány
p ílohou . 4 k vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech:
NOx: 50 kg/t
TZL: 1 kg/t, pro emise z dopravy iní procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu.
VOC: 6 kg/t, ve spalinách z motorové nafty tvo í benzen cca 10 % obsahu VOC, v závislosti
na emisní úrovni uvažovaného mechanismu a vybavení katalyzátorem.
Emise uvažovaných zne iš ujících látek ze spalování nafty v používaných mechanismech
pro maximální spot eby nafty ve výši 230 l/den a 20 800 l/rok iní:
Benzen

NOx

PM10

113 g/den a 10,2 kg/rok

9,4 kg/den a 853 kg/rok

189 g/den a 17 kg/rok

Plošným zdrojem emisí je také prostor nakládky kameniva na nákladní vozidla. Pro výpo et
sumy emisí ze stání nákladních automobil p i nakládce byl použit p edpoklad:
1 minuta volnob hu = ujetí 1 km p i rychlosti 10 km/h.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Na základ hodnot emisních faktor uvedených v tabulce . 3 a p i uvažovaném maximálním
po tu nákladních automobil ve výši 70 NV/den a pro maximální dobu volnob hu 5 minut pro
jedno vozidlo lze sumarizovat následující emise zne iš ujících látek:
Benzen

NOx

PM10

28 g/den a 1,3 kg/rok

11,26 kg/den a 526 kg/rok

514 g/den a 24 kg/rok

Emise – budoucí stav
Maximální t žba za rok

120 000 tun/rok

Maximální zpracování kamene za den

1 000 tun/den

Max. ro ní emise TZL (t žba a zpracování)

84 tun

Max. denní emise TZL (t žba a zpracování)

700 kg

Max. ro ní emise PM10 (t žba a zpracování)
Max. denní emise PM10 (t žba a zpracování)

42,84 t/rok
357 kg

Maximální odvoz kameniva

1 500 tun/den

Po et pr jezd vozidel za den

max. 140/den

Po et pr jezd vozidel za hodinu

max. 14/h

Maximální ro ní spot eba nafty

max. 35 600 l/rok

Maximální denní spot eba nafty (mechanismy)

max. 230 l/den

Emise uvažovaných zne iš ujících látek ze spalování nafty v používaných mechanismech
pro maximální spot eby nafty ve výši 230 l/den a 35 600 l/rok budou init:
Benzen
113 g/den a 18 kg/rok

NOx
9,4 kg/den a 1 060 kg/rok

PM10
189 g/den a 29 kg/rok

Plošným zdrojem emisí bude také prostor nakládky kameniva na nákladní vozidla.
Na základ p edpoklad uvedených v p edcházející kapitole lze z prostoru nakládky
vypo ítat následující emise zne iš ujících látek:
Benzen
28 g/den a 2,2 kg/rok

NOx
11,26 kg/den a 901 kg/rok

PM10
514 g/den a 41 kg/rok

Za azení plošného zdroje
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, bod 3.6.) je kamenolom za azen do
kategorie st edních zdroj zne iš ování ovzduší, kamenolomy a zpracování kamene,
ušlechtilá kamenická výroba, t žba, úprava a zpracování kameniva – p írodního
i um lého, p íprava stavebních hmot a betonu, recykla ní linky stavebních hmot.
Pro posuzovaný zdroj je na ízením vlády . 615/2006 Sb. stanovena technická podmínka
provozu: Vnášení TZL do ovzduší je t eba snižovat a vylou it v maximální mí e, která je
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a operacích, kde dochází k emisím TZL do
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony,
zkráp ní, odprašovací a mlžící za ízení.
V sou asné dob nejsou v lomu instalována žádná odlu ovací za ízení, pro snížení
prašnosti je využíváno zakrytování technologických celk .
V rámci rozší ení území pro t žbu dojde k posunutí technologické linky pro úpravu kamene a
k instalaci zkráp ní všech p esyp .
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Liniové zdroje emisí
Liniové zdroje p edstavuje nákladní automobilová doprava zajiš ující transport kameniva. Pro
odvoz nákladními automobily je a bude používána následující trasa: odvoz po zpevn né
p íjezdové komunikaci, napojení se na státní komunikaci ve sm ru na Trutnov (70 % z
nákladních vozidel) a ve sm ru na Žaclé (30 % z nákladních vozidel).
Pro ú ely rozptylové studie byly liniové zdroje rozd leny do t í úsek
pokynu MŽP.

dle Metodického

Množství NOx, PM10 a benzenu bylo vypo teno z tabelovaných emisních faktor , které byly
spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA 2006. Výpo et byl proveden pro emisní
úrove nákladních vozidel Euro 2.
Tabulka . 3: Emisní faktory vozidel (MEFA 2006) – HDV (EURO 2)
Emisní faktor [g/km] pro

Zne iš ující
látka

10 km/h

30 km/h

50 km/h

70 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

Výpo et rozptylové studie byl proveden pro stávající a uvažovaný maximální pr jezd 140
nákladních vozidel za den (maximální odvoz kameniva je a bude 1 500 t/den). Pro výpo et
ro ních emisí byly použity údaje o stávající kapacit t žby (70 000 t/rok) a p edpokládané
kapacit t žby (120 000 t/rok). Jak bylo uvedeno v kapitole B. II. 4, k navýšení intenzity
dopravy vlivem zám ru nedojde, jelikož je limitována denní výrobní kapacitou zpracovatelské
linky. Dojde pouze k navýšení po tu dní, kdy bude tato doprava probíhat.
V tabulce . 4 jsou uvedeny vypo tené hodnoty zne iš ujících látek v jednotlivých úsecích
(pro r zné rychlosti).
Tabulka . 4: Emise navazující nákladní automobilové dopravy
Rychlost
30
úsek . 1
50
úsek . 2
70
úsek . 3

Zne iš ující
látka
NOx
PM10
benzen
NOx
PM10
benzen
NOx
PM10
benzen

g/den/km
2 611
81
4,1
1 314
40
2,1
574
15
0,7

Stávající stav
kg/rok/km
122
3,8
0,194
61
1,84
0,097
27
0,69
0,033

P edpokládaný stav
kg/rok/km
313
9,67
0,497
158
4,74
0,249
69
1,78
0,084

Poznámka k tabulce . 4:
Úseky jsou zobrazeny v rozptylové studii (p íloha oznámení . 5).
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B. III. 2. Odpadní vody
Odpadní splaškové vody
Odpadní splaškové vody vznikající v prostorách sociálního za ízení budou svád ny do
pevné, nepropustné jímky (žumpy) a pravideln vyváženy ke zneškodn ní externí
odbornou firmou. Celková produkce odpadních splaškových vod bude shodná se
spot ebou užitkové vody - tj. do 80 m3/rok.
Technologické (provozní) odpadní vody
Z provozu t žby nebudou vznikat odpadní vody.
Srážkové vody
Co se tý e odvád ní vod do místní vodote e, je ešeno na základ vyjád ení OÚŽP Trutnov
p es usazovací a istící jímku.
Objem srážkových vod dopadající na plochu t žebního prostoru bude z v tší ásti
p irozeným zp sobem zasakovat do podloží.
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 ložiska = 73 600 m2
Dlouhodobý srážkový úhrn = 778 mm, tj. 0,778 m3/m2/rok
Odtokový sou initel (pro zelené pásy, pole, louky) = 0,15 (prudce svažité >5%)
Ro ní množství srážkových vod (Q) z plochy rozší ení t žby:
Qr= 0,15 x 74 100 x 0,778 = 8 647,5 m 3 /rok = 0,27 l.s -1
P ívalové dešt z plochy rozší ení t žby:
Bilance odtokových pom r
pro období p ívalových deš
uvažuje
p ívalového dešt 120 l/s/ha (Quit, 1971) po dobu 15 minut s periodicitou 1.

hodnotu

Q max = 0,15. 7,41 ha . 120 l/s/ha = 133,38 l /s
P edpokládá se, že t žebna bude odvodn na p irozeným spádem terénu, na území
vymezeném k t žb suroviny bude využíván stávající 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. etapy t žby, tj. akumulování nadm rných srážkových vod.
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D lní vody
V kapitole C.2.3 oznámení byla na základ provedeného hydrogeologického posouzení
popsána hydrogeologická situace a systém vzniku a odvodu d lních vod z areálu t žebny,
v etn hladiny podzemních vod.
Voda odtéká samospádem do místních vodote í a v tší ást vzhledem k velké ploše spodní
etáže lomu vsakuje puklinami do podzemních prostor pod nejspodn jší t žební úrovní lomu.
Zdrojem d lních vod budou p evážn srážkové vody, které jsou gravita n svedeny
do štol pevnostního systému Stachelberg do povodí Babského potoka. Variantn m že být
ást d lních vod z lomu šikmým vrtem pomocí od erpávána do Li né.
Sou asná hladina podzemních vod je dle hydrogeologického posouzení 584,1 – 584,2 m
n.m.
P evážná ást zásob ložiska v budoucích etážích 572 a 557 m se pak podle p edpokladu
nachází pod úrovní hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody je do ur ité míry
konformní s povrchem terénu a sm rem k východu mírn klesá. Jde o první zvode s volnou
hladinou podzemní vody, vázanou na pásmo p ípovrchového uvoln ní horninových puklin.
Pro vypoušt ní d lních vod do eky Li né ( .h.p. 1-01-02-024) bylo spole nosti (d íve
nazvané BAK a.s.) vydáno rozhodnutí dne 16.9. 2008 (zn. 12105/ŽP/2008).
B. III. 3. Odpady
Plánovaným zám rem nedojde ke zm n druh ani množství produkovaných odpad ,
což dokládá zkušenost provozovatele ze stávající t žby provozované stejnou technologií dle
Hlášení o produkci nakládání s odpady za rok 2008. P i nakládání s odpady bude pln na
platná legislativa, zejména zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších
p edpis a jeho provád cí p edpisy.
Ostatní odpady – inertní
Zahrnují nezpracovatelné partie t ženého horninového masivu, které vznikají p i t žb a
úprav suroviny pro ušlechtilou výrobu a p i opracování výrobk v rámci hrubé kamenické
výroby provád né v prostoru lomu. Jedná se o tektonicky více postižené partie v horninovém
masivu, surovinu znehodnocenou p i trhacích pracích – odpady z t žby nerudných nerost .
Pat í sem rovn ž nezpracovatelné ásti odvalu, na které se narazí p i jeho rozebírání a je
t eba sem za adit i p ípadnou skrývku, která se m že p i využití ložiska v budoucnu
vyskytnout:
01 01 02 Odpady z t žby nerudných nerost
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod ísly 01 03 04 a 01 03 05
17 05 06 Vyt žená hlušina neuvedená pod íslem 17 05 05
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
Uvedený odpad bude uložen jako materiál na mezideponii v t žebním prostoru a dále
v rámci lomu využíván anebo p edán jako inertní odpad smluvní oprávn né osob
provozující za ízení k využití odpad na povrchu terénu – terénní úpravu za podmínek
stanovených zejména § 14 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších
p edpis a vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Další ostatní
komunálního

odpady

vznikající

z innosti

lomu,

v etn

odpad

charakteru

Zahrnují zejména odpady vznikající z technologie t žby, hrubé kamenické výroby provád né
v lomu, provozování technických a dopravních prost edk a sociálního zázemí pracovník :
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, kategorie O (z odd len
komunálního obalového odpadu)

sbíraného

15 01 02 Plastové obaly, kategorie O (z odd len sbíraného komunálního obalového
odpadu)
15 01 06 Sm sné obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory
17 04 05 Železo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Sm sný komunální odpad
20 03 04 Kal ze septik a žump
ojedin le vzniklé ostatní vyt íd né složky z odpadu charakteru komunálního (druhy
odpad z podskupiny 20 01)
Uvedené ostatní odpady budou shromaž ovány v míst svého vzniku ve shromaž ovacích
prost edcích spl ující stanovené technické požadavky, a to na vyhrazeném míst , kde budou
zohledn ny otázky bezpe nosti p i jeho obsluze, požární bezpe nosti, jeho dostupnosti a
možnosti obsluhy mechaniza ními a dopravními prost edky, vše v souladu zejména s § 5
vyhlášky . 383/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Po napln ní shromaž ovacího prost edku, v p ípad odpadu charakteru komunálního a jeho
vyt íd ných využitelných složek v pravidelné periodicit , p edávány k využití nebo odstran ní
smluvní oprávn né osob provozující za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu
p edm tných odpad za podmínek stanovených zejména § 14 zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
V p ípad odpadu charakteru komunálního bude zvážena možnost zapojení se na základ
smlouvy s obcí do systému pro nakládání s odpady charakteru komunálního zavedeného
obcí.
V p ípad ostatního odpadu 16 01 03, 16 06 05, bude tento p edán ke zp tnému odb ru
povinné osob ve smyslu § 38 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších
p edpis .
S vybraným odpadem – 20 02 01, musí být nakládáno dle § 33b zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis a vyhláškou . 341/2008 Sb.
Celkovou ro ní produkci jednotlivých druh odpad nelze pro zám r vzhledem ke
zm n strojního vybavení objektivn stanovit, p edpokládá se však vznik jejich
minimálního množství.
Nebezpe né odpady
Zahrnují zejména odpady vznikající provozem technických a dopravních prost edk v lomu –
základní údržba a dopl ování provozních náplní (všechny provozované stroje a dopravní
prost edky budou dle návodu od výrobce pravideln servisovány externími smluvními
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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dodavateli – p vodcem vzniklých odpad p i této innosti bude tento externí dodavatel nap .
16 01 07 N, 13 02 08 N, 16 01 13 N atd.), technologie t žby a p i základní údržb
technického a sociálního zázemí lomu:
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací oleje
13 02 08 Jiné motorové, p evodové a mazací oleje
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
14 06 03 Jiná rozpoušt dla a sm si rozpoušt del
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né
15 02 02 Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami,
16 06 01 Olov né akumulátory
20 01 21 Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
20 01 35 Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující nebezpe né látky
neuvedené pod ísly 20 01 21 a 20 01 23
ojedin le vzniklé ostatní vyt íd né nebezpe né složky z odpadu charakteru
komunálního (druhy odpad z podskupiny 20 01)
S nebezpe nými odpady bude nakládáno v souladu se souhlasem v cn a místn
p íslušného orgánu státní správy pro nakládání s odpady dle § 16 odst. 3 zákona
. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Uvedené nebezpe né odpady budou shromaž ovány v míst
svého vzniku ve
shromaž ovacích prost edcích spl ující stanovené technické požadavky, a to na ozna eném
vyhrazeném míst , odd len od shromaž ovacích prost edk ur ených pro ostatní odpady,
ádn ozna eny (na shromaž ovacím prost edku nebezpe ného odpadu musí být uvedeno
katalogové íslo a název shromaž ovaného nebezpe ného odpadu a jméno a p íjmení
osoby odpov dné za obsluhu a údržbu shromaž ovacího prost edku; v blízkosti
shromaž ovacího prost edku nebezpe ného odpadu nebo shromaž ovacího místa
nebezpe ného odpadu nebo na nich musí být umíst n identifika ní list shromaž ovaného
odpadu), kde budou zohledn ny otázky bezpe nosti p i jeho obsluze, požární bezpe nosti,
jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechaniza ními a dopravními prost edky, vše
v souladu zejména s § 5 vyhlášky . 383/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Po napln ní shromaž ovacího prost edku budou nebezpe né odpady p edávány k využití
nebo odstran ní smluvní oprávn né osob provozující za ízení k využívání, odstra ování,
sb ru nebo výkupu p edm tných nebezpe ných odpad za podmínek stanovených zejména
§ 14 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
V p ípad následujících nebezpe ných odpad 13 02 08 N, 13 01 10 N, 16 06 01 N, 20 01
21 N, budou tyto p edávány ke zp tnému odb ru povinné osob ve smyslu § 38 zákona
. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis .
S vybranými nebezpe nými odpady – odpadními oleji 13 02 08 N, 13 01 10 N musí být
nakládáno dle § 29 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis ) a
bateriemi a akumulátory 16 06 01 N dle § 31 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní
pozd jších p edpis .
Provozovatel lomu p i produkci odpad povede pr b žnou evidenci o odpadech a
zp sobech nakládání s odpady v rozsahu stanoveném v § 39 zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis a § 21 a 22 vyhlášky . 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad p ekro ení
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ro ní produkce - více než 50 kg nebezpe ných odpad za kalendá ní rok nebo více než 50
tunami ostatních odpad za kalendá ní rok, bude provozovatelem lomu spln na ohlašovací
povinnost.
P i nakládání s odpady v rámci plánovaného zám ru není p edpoklad pro napln ní
povinnosti stanovené § 44 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších
p edpis , a to zpracování Plánu odpadového hospodá ství p vodce odpad (zpracovávají
p vodci odpad , kte í produkují ro n více než 10 t nebezpe ného odpadu nebo více než
1000 t ostatního odpadu).
Dále provozovatel lomu nenaplní podmínky pro ur ení odpadového hospodá e ve smyslu
§ 15 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis (p vodce, který
nakládal v posledních 2 letech s nebezpe nými odpady v množství v tším než 100 t
nebezpe ného odpadu za rok).
B. III. 4. Hluk
Stacionární zdroje hluku
Stávající stacionární zdroje hluku v areálu zemníku zde z stanou, budou pouze p emíst ny
do nového t žebního prostoru.
Poznámka: Rozdíl mezi stávajícím stavem a plánovaným zám rem jsou pouze v umíst ní
stacionárních zdroj hluku – zpracovatelské lince. P vodní (již demontovaná) zpracovatelská
linka bude p emíst na na jv. okraj zám ru o cca 190 m východním sm rem. Sou asn bude
linka umíst na na stávající dno lomu, které se nalézá cca 8 m pod úrovní lomové hrany (po
ní je vedena komunikace p ístupná do lomu, kterou nelze odt žit). Tato lomová hrana
vytvá í pro zdroje hluku umíst né na dn lomu p irozenou protihlukovou st nu (ve vztahu
k chrán nému venkovnímu prostoru).
B hem t žby bude tedy vznikat hluk vyvolaný provozem technologické linky na zpracování
kameniva složené z deskového drti e, dvou kuželových drti , t ídi e, pásových
dopravník , dále z nárazových clonových odst el kamene, z nakládání a p epravy
rubaniny k technologické lince (2 naklada e, 2 bagry, 2 nákladní vozidla) a z dopravy
v areálu lomu zajiš ující odvoz zpracovaného kamene od zpracovatelské linky po výjezd na
silnici II/300.
P ehled stacionárních zdroj hluku v etn akustických parametr je uveden v následující
tabulce:
Tabulka . 6: Akustické parametry zadané do modelového výpo tu pro nulovou
variantu
íslo
Zdroj hluku
výška [m]
LWA
zdroje
[dB]
N v.
A v.
Hluku*
1
zpracovatelská linka – st ed
10
2
114,5

a aktivní
as t
[min]
480

zpracovatelská linka – „st ny“

1)

10

2

101,5

480

6

zpracovatelská linka – „strop“

1)

13

5

101,5

480

7

bagr

9

1

109,0

480 2)

8

kolový naklada

9

1

109,0

480 2)

2-5

Poznámka k tabulce .:
1)

2)

zpracovatelská linka je v modelovém výpo tu nahrazena objektem, jehož pláš nahrazuje
obalovou plochu zpracovatelské linky, stacionární zdroje hluku jsou umíst ny na st nu a strop
tohoto objektu
nejhorší možná varianta
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*
ozna ení stacionárních zdroj hluku použité v hlukové studii
N v. nulová varianta(stávající stav)
A v. aktivní varianta(zám r)
LWA akustický výkon

Tabulka . 7: Doprava v areálu lomu zadané do modelového výpo tu pro nulovou a aktivní
variantu
Nulová varianta
Aktivní varianta
rok 2010
rok 2010
Maximální ro ní kapacita zpracování

70 000 t

120 000 t

Maximální denní kapacita zpracování

1 500 t

1 500 t

Maximální po et pr jezd / 8 hod – trasa
mezi zpracovatelskou linkou a silnicí II/300

140 1)

140 1)

Maximální po et pr jezd / 8 hod – trasa
mezi prostorem t žby a zpracovatelskou
linkou

140 1)

140 1)

Poznámka k tabulce . 7:
1)

v modelovém výpo tu je uvažováno s p íjezdem a odjezdem nákladních vozidel, proto je zadán
po et pr jezd , nikoliv po et vozidel

Maximální po et pr jezd se nem ní, vychází z maximální denní zpracovatelské kapacity linky.

Poznámka:
B hem provozu lomu budou i nadále provád ny clonové odst ely horniny v rozsahu cca 10
odst el /rok.
V hlukové studii a v oznámení není vyhodnocen vliv clonových odst el z hlediska hluku a
vibrací. Pro tento zdroj hluku není vypracována metodika modelových výpo t .

Dopravní hluk
Dále bude b hem realizace zám ru vznikat hluk provozem nákladních vozidel
zajiš ujících odvoz suroviny z t žebny na komunikaci II/303 v p edpokládaném
sm rovém rozložení dopravy 70% na Trutnov, 30% na Žaclé .
Vzhledem k tomu, že se nep edpokládá zvýšení denní kapacity t žby, plánovaný zám r
nevyvolá ani navýšení dopravy nákladními vozidly na dot ených komunikacích oproti
stávajícímu stavu (podrobn – viz kapitola B. II. 4.).
Zám r je plánováno provozovat po dobu cca 40 let.

B. III. 5. Dopl ující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Zájmové pozemky, které náleží do zem d lského p dního fondu, nejsou v sou asné
dob zem d lsky využívané. T žbou suroviny dojde k trvalému záboru cca 6,08 ha
zem d lské p dy.
Celková mocnost skrývek je odhadována 3 m na ploše 7,41 ha. Skrývkový materiál bude
ukládán v prostoru t žby a využit k budování záv rných svah , nebo k jiným terénním
úpravám v areálu, p ípadn odvezen k dalšímu využití.
Malý podíl z dot ených pozemk tvo í lesní p dy (0,76 ha) a ostatní plochy (0,62 ha).
Odlesn ní bude provedeno dle platného rozhodnutí o trvalém odn tí a omezení z PUPFL.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Po odt žení suroviny dojde ke snížení morfologie terénu o mocnost t žby, tj. v rozmezí
cca 25 - 40 m, v závislosti na morfologii stávajícího terénu a rozší ení o cca 7,4 ha
severovýchodním sm rem.
Po ukon ení t žby ložiska bude prostor rekultivován dle Plánu rekultivace a zásad v souladu
s platnou legislativou v té do. P edpokládá se ponechání prostoru p irozené sukcesi.

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
Prvky ÚSES regionálního i nadregionálního významu nezasahují do ešeného území.
Obr. . 2: Nadregionální a regionální ÚSES v okolí zám ru

Zám r

ÚSES ešené lokality eší generel místních SES Trutnovsko z roku 1995 zpracovaný
Atelierem sadové a krajinné tvorby. Prvky ÚSES byly zapracovány do p vodního územního
plánu m sta Trutnova.
V blízkosti zám ru se nenachází žádný lokální prvek ÚSES. Nejbližším je LBK . 1 (Babský
potok).
Nejvýznamn jším lokálním biokoridorem v území je eka Úpa.
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 m sta Trutnova a dle Koncepce ochrany p írody a krajiny
Královéhradeckého kraje se na ešené lokalit nenachází žádný registrovaný VKP.
Nejbližší registrovaný VKP „U starého mlýna“ se nachází v k.ú. Babí a Zlatá Olešnice.
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V okolí zám ru z významných krajinných prvk „ze zákona“ lze ozna it výše uvedené prvky
ÚSES a lesní porosty (viz. dále).

C. 1. 2. Zvlášt
chrán ná území

chrán ná území, území p írodních park , památné stromy, jiná

Zvlášt chrán ná území
V ešeném území se nenachází žádná zvlášt chrán ná území dle zákona . 114/1992 Sb.,
v platném zn ní.
Lom se nachází v blízkosti hranic ochranného pásma KRNAPu – cca 350 m.
Nejbližším maloplošným ZCHÚ je PP Rýchory- cca 3,5 km od zám ru.
Památné stromy
V ešeném území se nachází památné stromy. V k.ú. Babí (p. . 2384/4 – po levé stran
komunikace na Žaclé cca 300 m p ed kostelem) se nachází památný strom lípa srd itá.
Území p írodních park
Zám r nezasahuje do p írodního parku. Nejbližší p írodní park je Hráde ek- cca 5,5 km od
zám ru.
Jiná chrán ná území
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která na
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území.
Nejbližší lokalitou chrán nou soustavou Natura 2000 rozsáhlá evropsky významná lokalita
„Krkonoše“ rozkládající se na území KRNAPu a zasahující až ke k.ú. Babí – ke komunikaci
II/300 ze západního sm ru, tj. 350 m od zám ru. Tato oblast zahrnuje také vyhlášenou pta í
oblast „Krkonoše“ (na ízení vlády . 600/2004 Sb.).
Obr. . 3: Evropsky významné lokality a pta í oblasti v ešeném území a jeho okolí
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ešené území lze z hlediska zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis považovat za území archeologického zájmu.

C. 1. 3. Území hust zalidn ná
Území plánované t žby se nachází v severní ásti katastrálního území obce Babí.
Zájmové území nepat í mezi území hust zalidn né.
Nejbližší obytný objekt se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od hranice areálu vzdušnou
arou. Plánované rozší ení t žby se od nejbližší zástavby vzdálí o cca 100 m.
V obci (m st ) Trutnov je evidováno 21 ástí obcí, 365 ulic, 4 190 adres. V obci je k trvalému
pobytu p ihlášeno 31 833 obyvatel, z toho je 13 142 muž nad 15 let, 2 375 chlapc
do 15 let, 14 157 žen nad 15 let, 2 159 dívek do 15 let. Stav je uveden ke dni 12.6. 2009
zdrojem informací je Ministerstvo vnitra R.
Babí - v ásti obce je evidováno 56 adres.

C. 1. 4. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn
ekologických zát ží)

starých

Obr. . 4: Staré ekologické zát že v okolí zám ru

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.
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C. 2. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí v dot eném území
C. 2. 1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Klimaticky se jedná o mírn teplou a mírn vlhkou oblast na p echodu do chladné oblasti
(okrsek B5 až C1 dle Atlasu podnebí SR 1958; CH7 podle Quitta). Pr m rná ro ní teplota
je 6,1°C. Pr m rné ro ní srážky v nadmo ské výšce lokality (600 m n.m.) dosahují cca 800
mm.
Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 8: Klimatické charakteristiky oblasti CH7 (Quitt, 1971)
Charakteristiky

CH7

Po et letních dn

10-30

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

120 - 140

Po et mrazových dn

140 - 160

Po et ledových dn

50 - 60

Pr m rná teplota v lednu v °C

-3°C - -4°C

Pr m rná teplota v ervenci v °C

15°C - 16°C

Pr m rná teplota v dubnu v °C

4°C - 6°C

Pr m rná teplota v íjnu v °C

6°C - 7°C

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

120 - 130 mm

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

500 - 600 mm

Srážkový úhrn v zimním období v mm

350 - 400 mm

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

100 - 120

Po et dn zamra ených

150 - 160

Po et dn jasných

40 - 50

P edm tné území náleží do Podkrkonošského bioregionu, kde jsou typické
srážky 778 mm, pr m rná ro ní teplota v Trutnov se pohybuje okolo 6,8 oC.

etné ro ní

Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která 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).
Pro rozptylovou studii byla použita v trná r žice pro lokalitu Babí. Odborný odhad v trné
r žice zpracoval HMÚ Praha.
V tabulce . 9 jsou uvedeny hodnoty celkové v trné r žice a zobrazení v trné r žice je na
obr. . 5.
Tabulka . 9: Hodnoty celkové v trné r žice pro lokalitu Babí
Rychlost
v tru
(m/s)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezv
tí

Sou et

1,7 m/s

5,84

7,06

5,24

3,42

4,72

7,97

3,04

5,47

14,99

57,75

5,0 m/s

4,57

8,34

4,78

1,58

2,82

8,23

2,73

4,02

---

37,07
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11,0 m/s 1,59
Suma

1,59

0,00

0,00

0,47

0,79

0,22

0,52

---

12,00 16,99 10,02

5,00

8,01

16,99

5,99

10,01 14,99

5,18
100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má severovýchodní vítr s 16,99 %
a jihozápadní vítr s 16,99 %.
etnost výskytu bezv t í je 14,99 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se vyskytuje v 57,75 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.slze o ekávat v 37,07 % a rychlost v tru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 5,18 % p ípad .

1

I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 26,66 % p ípad .
Obr. . 5: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Babí

Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Monitorování sledovaných
zne iš ujících látek v ovzduší p ímo v posuzované lokalit se neprovádí, proto byly pro
zhodnocení pozadí použity hodnoty p evzaté z ISKO (informa ní systém kvality ovzduší).
Posuzovaná lokalita nepat 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 2007.
V bezprost ední blízkosti zám ru nejsou hodnocené škodliviny m eny. Nejbližší m ící
stanice HMÚ se nacházejí v okruhu cca 4,5 - 22 kilometr od zám ru.
.1110, Krkonoše- Rýchory : stanice poza ová, venkovská, p írodní, reprezentativnost
nam ených dat desítky až stovky km (m í se PM10, NO2)
.1504, Trutnov-Mládežnická : stanice poza ová, p edm stská, obytná, reprezentativnost
nam ených dat desítky až stovky km (m í se PM10, NO2)
.1496 Vrchlabí : stanice poza ová, p edm stská, obytná, reprezentativnost nam ených
dat od 4 do 50 km (m í se PM10, NO2)
Na t chto uvedených m ících stanicích se nem í benzen, ten je m en na m ící stanici
Hradec Králové - Brn nská. M ící stanice Hradec Králové-Brn nská je za azena do
kategorie m ících stanic m stská obytná s dopravní zát ží 5 – 10 tis. vozidel za 24 hodin.
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rok 2008 PM10 v µg/m3

Vrchlabí

KrkonošeRýchory

Trutnov- Mládežnická

98% kvantil denní
koncentrace

53,0

-

39,1

Ro ní pr m rná
koncentrace

17,3

14,9

17,1

rok 2008 NO2 v µg/m3

Vrchlabí

Krkonoše- Rýchory

98% kvantil hodinové
koncentrace

-

24,5

Ro ní pr m rná koncentrace

10,0

10,6

rok 2008

HK-Brn nská

Ro ní pr m.koncentrace benzenu v µg/m3

2,2

Poznámka: V rozptylové studii a ve studii hodnocení zdravotních rizik je vzhledem k jejich zpracování
již v b eznu 2009 použito imisní pozadí z roku 2007.

C. 2. 2. Geofaktory
Geomorfologie
Geomorfologicky zájmová lokalita pat í k podcelku Žaclé ské vrchoviny (okrsek Bernartické
vrchoviny) v rámci nad azeného celku Broumovské vrchoviny. V širším záb ru je pak území
situováno v geomorfologickém trojmezí. Na západním okraji je lokalita v kontaktu s
podcelkem Podkrkonošské pahorkatiny (okrsek Mladobucké vrchoviny) v rámci nad azeného
celku Krkonošského podh í; na severozápad k zájmovému území p iléhá podcelek
Krkonošské rozsochy (okrsek Rýchory) v rámci nad azeného celku Krkonoš.
Stávající etážový lom leží na výrazném morfologickém h betu H ebínek, který je sou asn
rozvodnicí dvou místních vodote í - Babského potoka a í ky Li né. Nadmo ské výšky se
pohybují od 560 do 630 m n.m.
V areálu lomu Babí se terén se svažuje sm rem ze severozápadu k jihovýchodu.
Nejvyšší nadmo ská výška 630 m n.m. je v severozápadní ásti areálu území a bude
zachována.
Terén území již zasaženého t žbou byl snížen z max. 610 m n.m. na úrove 572 m
n.m. tj. max. o cca 38 m. Plánuje se a je schváleno další postupné prohloubení na
úrove 557 m n.m. (tj. o dalších 15 m).
Geologie
Po regionáln geologické stránce území náleží k jednotce vnitrosudetské pánve v rámci
regionu mladšího paleozoika (oblast permokarbonu). Skalní podloží je budováno
permokarbonskými sedimentárními horninami o mocnosti vyšších stovek metr , které
v oblasti p edm tné Dolnoslezské pánve vypl ují hlubokou mezihorskou depresi mezi
krystalinikem Krkonoš, Orlických a Sovích hor. Hranici proti obalovému permokarbonu
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

30

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

krystalinika Krkonoš a k íd na jihozápad tvo í hronovsko-po í ský zlom, charakteru
p esmyku. Vlastní lokalita na návrší H ebínek se nachází práv v t sné blízkosti tohoto
zlomu, který probíhá ZJZ od lomu a p edstavuje st žejní geologický faktor ve vývoji území.
Návrším probíhá rozhraní dolsko-ž áreckých a petrovických vrstev žaclé ského souvrství, na
jejichž kontaktu se pak vyvinulo zájmové melafyrové t leso o kovitého tvaru, které
geneticky pat í mezi vulkanity. Jedná se o alkalickou horninu složením velmi p íbuznou
edi m s charakteristickou mandlovcovou texturou, tmavošedé až ervenohn dé barvy.
Hlavní výpl mandlí (pecek) je k emen, chalcedon i achát. T žbou melafyrového
(andezitového) t lesa byly ve východní ásti lomu obnaženy bazální polymiktní slepence
petrovických vrstev ve facii k enovských rulových slepenc . Ve slepencích jsou pod ízené
polohy arkózovitých až drobových pískovc a n kolik tenkých vložek jílovc a prachovc . Na
západ melafyrové t leso p imyká k oligomiktním slepenc m dolsko-ž áreckých vrstev, ve
kterých se též vyskytují polohy pískovc , prachovc a jílovc , asto s uhelnými slojemi.
Horniny skalního podloží nevystupují p ímo na den, ale jsou p ekryty kvartérními zeminami,
jejichž mocnost se dle pozice pohybuje okolo 1 - 3 m. Jedná se hlavn o deluviální (svahové)
až deluviofluviální sedimenty charakteru hlín až jíl s prom nlivým podílem sutí (slab
opracovaných úlomk ) i št rk pískovce, slepence i melafyru. Významnou místní anomálií
m že být výskyt výše zmín ných uhelných slojek. P dní sled uzavírá humózní poloha p i
povrchu terénu. Mocnost a sled vrstev jsou prom nlivé, protože p edkvartérní reliéf byl
rýhovit erodován sezónními vodote emi a ovlivnil následnou sedimentaci. Podrobn je
geologická situace v etn p esné pozice hronovsko-po í ského zlomu (zelená linie sm ru
SSZ-JJV) uvedena na map v hydrogeologickém posudku – p íloha oznámení . 8.
Vlastní lom je založen v melafyrech, resp. andezitoidech permokarbonského stá í. Stávající
hranice t žby je dána rozhodnutím M Ú Trutnov .j. Výst. 15912/3938/01/Ká ze dne 29. 11.
2001.
Vzhledem k tomu, že na ložisku melafyru nebyl proveden geologický pr zkum, jsou zásoby
ložiska vhodné k t žb vypo teny na základ odborného odhadu. P i kvalifikovaném odhadu
zásob suroviny v zájmovém území bylo vycházeno z p edpokladu mocnosti skrývek
v.pr m ru 3 m a hloubky možného dobývání na t žební úrove 572 m.n.m. T žba v novém
prostoru pak otev e zásoby suroviny cca 2 000 000 tun. Skute ný rozsah a kvalita bude
p edm tem vrtné dorozv dky p ed zpracováním plánu t žby. V západním pilí i pod
sou asnou technologií se nalézá nejmén 800 000 tun zásob. V zahloubení pod kótu 572 m
budou zásoby dalších n kolika milion tun erstvého materiálu.
S rostoucí hloubkou dobývání se kvalita suroviny, erstvost melafyru, zvyšuje. Pro zvýšení
komer ního efektu vyráb ných frakcí je nutno provád t jednak selektivní t žbu vybrané
suroviny a dále mít možnost vytvá et vhodnou vsazovací surovinu míšením t ženého
materiálu. Z tohoto d vodu bude p ikro eno k dalšímu zahloubení lomu na t žební úrove i
pod kótu 572 m.n.m.
P írodní zdroje
Zám r leží mimo chrán né ložiskové území.
Hydrogeologie
Pro zjišt ní hydrogeologických charakteristik p edm tného území byl v dubnu 2009
zpracován hydrogeologický posudek (RNDr. Václav Vaší ek). Hydrogeologický posudek
je sou ástí p ílohy oznámení . 8.
Podle mapy hydrogeologického len ní náleží celá lokalita z hlediska základní vrstvy
do rajónu . 5161 – Dolnoslezská pánev – západní ást. Na západ se lokalita blíží
sousednímu rajónu 5151 – Podkrkonošský permokarbon a cca 1 km severozápadn se
nachází rajón . 6414 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery. Zájmový
rajón Dolnoslezské pánve tvo í permokarbonské sedimenty charakteru prachovc , pískovc ,
drob, arkóz a slepenc , které se v d sledku vysokého stupn zpevn ní hornin vyzna ují
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p evažující sekundární puklinovou propustností. Nejpropustn jší partie 1. zvodn , která má
hlavní podíl na ob hu podzemních vod, jsou vázány na tektonicky porušené oblasti a
p ípovrchové zóny do hloubky 60 m, výjime n až 100 m. Pouze tzv. žaltmanské arkózy
(mimo lokalitu) se projevují jako výrazné kolektory. Dotace probíhá p ímou infiltrací srážek
prakticky v celé ploše rozší ení permokarbonských hornin. Koeficienty filtrace se v tšinou
pohybují ádov kolem 10-5 – 10-6 m.s-1, výjime n 10-3m.s-1. Hladina podzemní vody
v puklinové zvodni je p evážn volná a ustálena se nachází v úrovni více jak 15 m pod
povrchem terénu. Generelní sklon hladiny podzemní vody je k východu (do centra pánve),
tedy konformn s hydrogeologickou rozvodnicí, která probíhá západn od lokality. P evážná
v tšina infiltrovaných vod v pánvi se odvod uje rozptýlenými prameny i p íronem do
povrchových tok (Li né), které jsou p irozenou erozní základnou uvedené zvodn .
P i západním okraji pánve m že na kontaktu s hronovsko-po í ským zlomem docházet
k ur ité omezené oboustranné komunikaci se sousedním rajónem 5151 – Podkrkonošský
permokarbon. V okolí Žaclé e a Lamprechtic jsou p írodní piezometrické pom ry výrazn
narušeny hlubinnou t žbou erného uhlí. Významné pramenní výv ry se vyskytují mimo
zájmovou lokalitu, nap . východn na úpatí hrani ních Vraních hor. Vzhledem k nízké
regionální propustnosti se rajón hodí pouze k místnímu zásobování vodou. V nejsvrchn jší
zón do hloubky 400 m se vyskytují podzemní vody typu Ca-HCO3 se st ední až zvýšenou
mineralizací na úrovni 0,2 – 0,7 g.l-1.
Lokalita není sou ástí žádného známého ochranného pásma vodních zdroj .
D lní vody, podzemní vody
Z hlediska lokálních hydrogeologických pom r se hladina d lní (podzemní + povrchové)
vody v zatopené ásti lomu v sou asnosti nachází v úrovni cca 584 m n. m. P evážná ást
zásob ložiska v budoucích etážích 572 a 557 m se pak podle p edpokladu nachází pod
úrovní hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody je do ur ité míry konformní s
povrchem terénu a sm rem k východu mírn klesá. To odpovídá výše uvedenému
generelnímu sm ru proud ní k východu. Jde o první zvode s volnou hladinou podzemní
vody, vázanou na pásmo p ípovrchového uvoln ní horninových puklin.
K výrazn jším p ítok m vod do lomu dochází hlavn v období zvýšených atmosférických
srážek a v dob jarního tání. Voda odtéká samospádem do místních vodote í a v tší ást
vzhledem k velké ploše spodní etáže lomu vsakuje puklinami do podzemních prostor pod
nejspodn jší t žební úrovní lomu. Viditelné p ítoky podzemních vod nebyly p i rekognoskaci
v dubnu 2009 zjišt ny, s ohledem na odvád né objemy d lních vod je ale dotace z podloží
pravd podobná. P i sou asné hladin vody v zatopené ásti lomu na úrovni cca 584,1 –
584,2 m n.m. dochází zjevn k áste nému gravita nímu odvodn ní odvod ovacími štolami
pevnostního systému Stachelberg do povodí Babského potoka. ást d lních vod z lomu
m že být šikmým vrtem pomocí erpadla odvod ována do Li né.
V rámci terénních a rešeršních prací zpracovatelem hydrogeologického posouzení byly
v relevantním okolí lomu identifikovány celkem t i vodohospodá sky významné objekty i
jevy:
Prvním je vodní zdroj – Prameništ Babí, který je provozován na základ rozhodnutí
.j. Vod 235/119/84-Km. Vodní zdroj je exploatován t emi m lkými jímacími objekty
o hloubce 6 m, do nichž jsou zaúst ny prameny, situovanými minimáln 1300 m
severozápadn od hranice lomu Babí. Pozice jímacích objekt a rozsah PHO vodního
zdroje jsou uvedeny v p ílohách . 1, 2 a 4 hydrogeologického posudku a na
následujícím obrázku.
Do druhé skupiny objekt pat í vrtaná studna u rekrea ního objektu - roubenky .p. 111
(na p.p. . 984/5) a pramení jímka (na p.p. . 854/1) využívaná domem .p. 118, které se
nacházejí v obci Babí cca 200 m západn , resp. 300 m severozápadn od lomu. Objekty
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byly v HG posudku zdokumentovány a zam eny. Zobrazeny jsou na následujícím
obrázku.
T etí skupinu objekt tvo í dv odvod ovací štoly vyvedené západn od lomu do povodí
Babského potoka a šikmý vrt, který zajiš uje um lé odvád ní erpaných d lních vod ze
stávajícího t žebního prostoru východn od lomu do povodí Li né. Odvod ovací štoly
jsou aktivní pouze sezónn , tj. v období zvýšených p ítok do lomu na ja e, kdy
nadmo ská výška ústí štol (cca 584 a 580 m n. m.) koresponduje s aktuální hladinou
v lomu (cca 584,1 – 584,2 m n.m.).
Obr. . 6: Podrobná situace hydrogeologických objekt

Vrtaná studna

Pramen-jímka

Lom
Babí

Odvodn ní lomu

Legenda:
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Vrtaná studna, pramen-jímka
Pozice štol, odvodn ní lomu
PHO I a II st. prameništ Babí - rozhodnutí .j. Vod 235/119/84-Km
Na lokalit se nevyskytují žádné objekty státní pozorovací sít , které by mohly poskytnout
údaje o dlouhodobém monitorování hladiny podzemní vody. Okolí lomu je p irozen
odvod ováno n kolika (2 - 4) prameny, které vyv rají výhradn na východním svahu pod
lomem a napájejí bezejmenné vodote e, které po cca 500 – 1000 m tvo í pravostranné
p ítoky Li né (viz p íloha . 1 hydrogeologického posouzení). Nadmo ská výška pramenních
výv r se pohybuje kolem 525 až 530 m, výjime n pak 550 m n.m.
CHOPAV
P edm tné území se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
C. 2. 3. Hydrologie
Oblast H ebínku, kde je situována zájmová lokalita, je sou asn rozvodnicí dvou místních
vodote í - Babského potoka a í ky Li né. V tší ást lokality se p itom rozkládá na mírném
svahu s východní expozicí nad údolím í ky Li né. Ob vodote e jsou reprezentovány
následujícími ísly díl ího hydrologického po adí a plochami povodí 4. ádu:
1-01-02-022 Babský potok s plochou 12,489 km2, správce: ZVHS
1-01-02-030 Li ná s plochou 9,576 km2, respektive 49,215 km2, správce: Povodí Labe
Povodí (VÚV T.G.M. 2007):
1. ádu: Labe
2. ádu: Úpa
3. ádu: Babský potok a Li ná (zájmovým územím prochází rozvodnice)
Režim m lkých podzemních vod není v blízkosti lokality sledován žádným aktivním vrtem
pozorovací sít
HMÚ.
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Obr. . 7: Vodohospodá ská mapa - Základní mapa 03-42 Trutnov

Legenda:
1-01-02-030 - íslo hydrologického po adí
PHO vodního zdroje II.b stupn
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C. 2. 4. P da
V Podkrkonošském bioregionu naprosto p evládají kyselé typy p d, asto oglejené, místy se
na hlubších substrátech na plošinách vyvinuly primární pseudogleje. Na úživn jších
substrátech jsou ostrovy typických kambizemí, naproti tomu na jižním okraji tvo eném
pískovci jsou zastoupeny arenické kambizem .
Základní charakteristiku p d ur ují bonitované p dn ekologické jednotky (BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní p dní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou p dy. Pozemky ur ené pro zám r zahrnují následující BPEJ:
8.40.68, 8.34.44, 8.48.44, 8.40.89, 8.3716.
Na lokalit se nacházejí následující hlavní p dní jednotky (vyjád ené druhou a t etí íslicí
kódu BPEJ):
34 - Hn dé p dy kyselé, hn dé p dy podzolové a jejich slab oglejené formy v mírn
chladné oblasti, v tšinou na žulách a rulách a na r zných jiných horninách; v tšinou lehké,
slab až st edn št rkovité, s p íznivými vláhovými pom ry.
37 - M lké hn dé p dy na všech horninách; lehké, v ornici v tšinou st edn št rkovité až
kamenité, v hloubce 0,3 m siln kamenité až pevná hornina; výsušné p dy (krom vlhkých
oblastí).
40 - Svažité p dy (nad 12 °) na všech horninách; lehké až leh í st edn t žké, s r znou
št rkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srážkách.
48 - Hn dé p dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p dy na r zných b idlicích, na
lupcích a siltovcích; leh í až st edn t žké, až st edn št rkovité i kamenité, náchylné k
do asnému zamok ení.
Dle metodického pokynu MŽP R .j. OOLP/1067/96 jsou dot ené zem d lské pozemky
za azeny do V. t ídy ochrany zem d lské p dy, které p edstavují zejména p dy s velmi
nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydromorfních,
št rkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem d lské p dy
pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší
nezem d lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranným pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního
prost edí.

C. 2. 5. Fauna a flóra, ekosystémy
Dle biogeografického len ní /M. Culek, 1995/ náleží p edm tné území do Podkrkonošského
bioregionu 1.37 a Broumovského bioregionu 1.38.
Popis bioty v území ur eném pro rozší ení kamenolomu vychází biologického pr zkumu
který byl proveden zpracovatelem biologického hodnocení (Mgr. Janem Losíkem, PhD.),
v období dubna a kv tna roku 2009.
Pr zkum navazuje na výsledky p írodov dného pr zkumu, který byl v území zpracován v
listopadu roku 2008 (Rus ák 2008). V biologickém hodnocení bylo území rozd leno na
n kolik díl ích ploch, které se vzájemn liší charakterem vegetace (obr. 8).
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Obr. . 8: Znázorn ní díl ích ploch posuzovaných v biologickém posouzení

Díl í plocha 1
Jedná se o bývalou louku, na svahu s jihozápadní orientací. Na ploše se již mnoho let
neprovádí tradi ní obhospoda ování, takže siln zar stá ke i hlohu, v menší mí e také
náletem je ábu a javor , r ží šípkovou, maliníkem a ostružiníkem. V podrostu jsou patrné
silné známky degradace. P evažují širokolisté traviny typu srha lalo natá a t tina k ovištní.
V minulosti se z ejm jednalo o ovsíkovou louku s p evahou kost av. Z dalších druh jsou
p ítomny š ovík kyselý, chrastavec rolní, knotovka ervená, ovsík vyvýšený, prysky ník
plazivý, hrachor lu ní, svízel bílý, chrpa lu ní, kerblík lesní, eb í ek obecný, bolševník
obecný, jetel lu ní, metlice t eslicovitá, psárka lu ní. Na zcela degradovaných místech pak
kop iva dvoudomá a star ek vej itý. V sou asnosti lze charakterizovat toto spole enstvo
jako mozaiku siln degradované ovsíkové louky v mozaice s vysokými mezofilními ke i. Na
západním okraji je plocha ohrani ena cestou podél níž se vyskytují vzrostlé stromy (javor
klen, j. mlé , jasan ztepilý).
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Ze zvlášt chrán ných živo ich byl na ploše zaznamenán ohrožený melák zemní
(Bombus terrestris) a siln ohrožená ješt rka obecná (Lacetra agilis). Jinak zde žijí b žné
druhy zemních savc jako myšice rodu Apodemus nebo zajíc polní (Lepus europaeus). Z
pták bylo v porostech ke zaznamenáno hnízd ní p nice ernohlavé (Sylvia atricapilla).
Díl í plocha 2
Jedná se o rozsáhlejší lu ní porost na severovýchodn orientovaném svahu (obr. . 9).
Struktura vegetace je siln poznamenaná zem d lským hospoda ením. Louka je
pravideln se ená a v minulosti byla z ejm hnojena. Dominují p edevším úzkolisté druhy
trav (kost ava ervená, psine ek obecný, metli ka k ivolaká, bika ladní, trojšt t žlutavý).
Nápadný je velmi omezený výskyt b žných lu ních bylin. Druhy jako eb í ek obecný,
t ezalka skvrnitá, svízel bílý, knotovka ervená, prysky ník prudký, jetel lu ní, silenka
nadmutá se zde vyskytují jen ojedin le. Okraje louky jsou místy ruderalizované s porosty
kop ivy dvoudomé, š ovíku tupolistého, kerblíku lesního a náletu d evin (klen, je áb pta í,
b íza b lokorá). V dolní ásti se nachází podmá ená ploška s porostem sk ípiny lesní a
tužebníku jilmového. I zde je však patrná ruderalizace.
Pro živo ichy má porost význam p edevším jako pastvina. Podle pobytových zna ek sem
pravideln za potravou dochází zajíc polní (Lepus europaeus) a srnec obecný (Capreolus
capreolus). Výskyt hmyzu je do zna né míry limitován absencí kvetoucích bylin.
Obr. . 9: Pohled na hodnocené území od jihozápadu, v pop edí louka na ploše 2

Díl í plochy 3, 6 a 7
Jedná porosty vzrostlých strom na mezích, které odd lují jednotlivé louky (obr. 9 a 10).
Dominantním druhem je javor klen, pravideln se zde vyskytuje i t eše pta í, b íza
b lokorá, topol osika, javor mlé , jasan ztepilý, je áb pta í, vrba jíva a lípa srd itá ojedin le i
smrk ztepilý a buk lesní. D evinné patro dopl ují ke e, které také tvo í oplášt ní porost .
Nejhojn jší jsou hlohy, dále také bez hroznatý, maliník, ostružiník, r že šípková. V
podrostu t chto d evin se v jarním aspektu vyskytují druhy jako sasanka hajní, orsej
jarní, k ivatec žlutý, pstro ek dvoulistý. Jinak dominuje lipnice hajní, kakost smrdutý,
papratka sami í, kapra samec, kost ava obrovská a místy brusnice bor vka. ásti
porost na vlh ích místech jsou ruderalizované s dominancí kop ivy dvoudomé, svízele
p ítuly a star ku vej itého.
Porosty poskytují úkryt pro v tší savce (zajíc, srnec) a jsou trvale osídleny b žnými
zástupci drobných savc . Byla zaznamenána p ítomnost norníka rudého (Clethrionomys
glareolus), myšic rodu Apodemus, rejska obecného (Sorex araneus) a drobných šelem rod
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Mustela a Martens. Kompaktní porosty d evin s bohatým ke ovým doprovodem jsou
vhodným hnízdišt m pro n které ptáky. V území byly zaznamenány tyto druhy: kos
erný (Jurdus merula), drozd kví ala (Jurdus pilaris), zvonek zelený (Carduelis chloris),
špa ek obecný (Sturnus vulgaris), sýkora ko adra (Parus major), budní ek v tší
(Phylloscopus trochylus), sojka obecná (Garrulus glandarius), ervenka obecná (Erithacus
rubecula).
Díl í plocha 4
Jedná se o louku, která je zcela degradovaná v d sledku eutrofizace a ruederalizace.
P í inou špatného stavu porostu je zejména narušení povrchu p dy a zejména zamok ení
louky vodou, která sem p itéká z lomu (viz popis plochy 5). V porostu dominuje psárka
lu ní, ale jsou zde hojn zastoupeny nitrofilní druhy jako je kop iva dvoudomá, š ovík
tupolistý, kerblík lesní, krabelice zápašná. Z vlhkomiln jších lu ních druh zde roste jen
sk ípina lesní, tužebník jilmový, prysky ník plazivý a kohoutek lu ní.
Obr. . 10: Lu ní porost na ploše 5 a d evinná vegetace na mezi (plocha 6)

Díl í plochy 5 a 8
Na t chto plochách se nacházejí lu ní porosty, které jsou pravideln se ené (obr. 10).
Jejich druhová rozmanitost je však omezená v d sledku intenzifikace, která zde v minulosti
z ejm prob hla v podob hnojení a dosetí luk kost avou ervenou. Krom kost avy
ervené zde hojn ji nalezneme ješt jetel lu ní a jetel plazivý. Ostatní lu ní druhy jsou
zastoupeny v menší mí e. Jde vesm s o b žné druhy jako je zvonek rozkladitý, prysky ník
prudký, kopretina bílá, kerblík lesní, rozrazil rezekvítek, e išnice lu ní, jitrocel kopinatý, vikev
plotní, vikev chlupatá, hrachor lu ní, máchelka podzimní, jest ábník chlupá ek, svízel
bílý, t ezalka skvrnitá, pampeliška léka ská, š ovík menší, š. kyselý, vrati obecný. Spíše
ojedin le se zde vyskytuje také kozí brada lu ní, kokrhel menší, zvone ník klasnatý,
kontryhel, p esli ka lesní, prvosenka vyšší, bedrník obecný.
V severní ásti plochy 5 se vyskytuje menší prameništ . Druhé rozsáhlejší prameništ pak
nalezneme t sn za okrajem této plochy. Zde se ve v tší mí e uplat ují vlhkomilné druhy.
Zejména sk ípina lesní, pchá bahenní, metlice t eslicovitá, pomn nka bahenní, zblochan
vzplývavý, p esli ka po í ní, prysky ník plazivý, blatouch bahenní, vrbina obecná,
e išnice ho ká, kohoutek lu ní, ost ice obecná, o. zaje í, sítina klubkatá, tužebník
jilmový, svízel bahenní. Kolem v tšího prameništ se vyskytuje n kolik trs bledule jarní,
která je za azena mezi zvlášt chrán né druhy v kategorii ohrožený.
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Na kontaktu lu ních porost a lomu se nacházejí náletové porosty d evin. Dominantními
druhy jsou jasan ztepilý a javor klen, které dopl ují vrba jíva, ostružiník a maliník, bez
hroznatý, b íza b lokorá.
Na západním okraji plochy 5 se také nachází vyúst ní odvodn ní lomové jámy. Voda je
erpána z jímky na dn lomu a vypoušt na v tomto míst voln na povrch. V minulosti zde
došlo k narušení povrchu p dy, takže se zde hojn vyskytují ruderální druhy a plevele.
Krom kop ivy dvoudomé, pely ku ernobýlu a podb lu léka ského se zde však po etn ji
vyskytuje i sasanka hajní a prvosenka vyšší.
Ze zvlášt chrán ných živo ich zde byl na plochách 1 a 5 zjišt n ojedin lý výskyt siln
ohrožené ješt rky obecné (Lacerta agilis) a melák rodu Bombus. Není vylou eno
ani hnízd ní siln ohrožené k epelky polní (Coturnix coturnix), byl zde zaznamenán jeden
volající samec.
Díl í plocha 9
Tato plocha reprezentuje cíp lesního porostu, který p evážn tvo í smrk ztepilý, borovice
lesní a mod ín opadavý. V míst dot eném plánovanou t žbou se k t mto jehli nan m
p idávají také listnaté d eviny tvo ící oplášt ní porostu (topol osika, b íza b lokorá, t eše
pta í, je áb pta í, javory). V podrostu se setkáváme s b žnými druhy jako srha hajní,
metli ka k ivolaká, ostružiník, krti ník hlíznatý, jest ábník zední, vále ka lesní, lipnice
hajní a brusnice bor vka.
Díl í plocha 10
Jde o zalesn ný svah, který odd luje díl í plochy 1 a 2. Po etn v porostu dominuje
je áb pta í a b íza b lokorá, je zde však p ítomno také n kolik pln vzrostlých mod ín
opadavých a druhovou skladbu stromového patra dopl uje smrk ztepilý. V podrostu
nalezneme hlavn metli ku k ivolakou a brusnici bor vku. Hojn je zastoupen také
maliník a ostružiník a také star ek vej itý. Ke ové patro je tvo eno zmlazením je ábu a
buku.
V porostu hnízdí budní ek menší (Phylloscopus collybita), sýkora uhelní ek (Parus
ater), drozd zp vný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europaea) a p nkava
obecná (Fringilla coelebs). Trvale zde žijí také drobní zemní savci jako je norník rudý
(Clethrionomys glareolus) a rejsek obecný (Sorex araneus).
P ehled zjišt ných druh vyšších rostlin je uveden v biologickém hodnocení.

C. 2. 6. Krajina, krajinný ráz, území historického, kulturního nebo archeologického
významu
P írodní charakteristika
Krajina v širším zájmovém území má vyšší estetickou hodnotu. V bezprost edním okolí
dominují lu ní porosty intenzivn jšího charakteru d lené na menší dílce pásy d evin
doprovázející meze dokládající historický vývoj krajiny. Horizonty jsou v tšinou jednoduché a
tvo í je h bety porostlé lesními porosty p edevším lignikultur.
Pro dané území, které je sou ástí podcelku Krkonošské podh í je typická kopcovitá krajina
Nadmo ské výšky se pohybují od 560 až 620 m n.m.
Z hlediska širších vztah , lesy zaujímají asi t etinu plochy bioregionu, kde p evládají
smrkové monokultury. Odlesn né plochy jsou využívány p evážn jako pole, ve vyšších
polohách též jako louky a pastviny. P vodní flóra bioregionu je dosti chudá, reprezentovaná
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p evážn mezofilními st edoevropskými lesními druhy, asto suboceanického lad ní. Také
fauna má b žný charakter hercynské zkulturn né krajiny.
Lom je založen na výrazném morfologickém h betu H ebínek, který je sou asn rozvodnicí
dvou místních vodote í - Babského potoka a í ky Li né. Podle biogeografického len ní R
leží zájmové území na rozhraní Podkrkonošského a Broumovského bioregionu. V širším
m ítku se jedná o pahorkatinu budovanou sedimentárními a vulkanickými horninami
permského stá í. Reliéf je v tšinou mírn zvln ný, jen místy jsou ost ejší údolní zá ezy a
vyvýšeniny tvo ené odoln jšími horninami.
V tší ást plochy zám ru se rozkládá na mírném svahu s východní expozicí nad údolím
í ky Li né. Od obce Babí odd luje lom listnatý les a západní t žební st na. Nadmo ské
výšky se pohybují od 560 do 630 m.n.m.
Sousedství posuzované plochy (západním sm rem) je narušeno stávající t žbou, která je
provád na na etážích, kterých je ve stávajícím prostoru celkem p t (618, 610, 600, 587 a
572 m n.m.), p i emž nejnižší uvažované etáže dosud nebylo dosaženo. V sou asnosti je
dno lomu zatopeno a jeho skute ná hloubka není zjišt na.
Obr. . 11: Pohled na stávající t žební plochu severním sm rem

Na plochách ur ených k rozší ení t žební innosti se nenalézá žádné zvlášt chrán né
území ani sou ást územního systému ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992
Sb., v platném zn ní.
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Obr. . 12: Letecký pohled na p edm tné území

Krajinné dominanty se v blízkém okolí zám ru nevyskytují.
Lokalita je díky morfologickém h betu H ebínek pohledov exponovaná, avšak vlastní
plocha probíhající t žby není z obce Babí viditelná (vzhledem probíhající t žb do
zahloubení a díky krytí lomu porostem na západní ásti svahu).
Kulturní charakteristika
Významným historickým prvkem v okolí lomu, resp. p ímo v t žebním prostoru, je
d lost elecká pevnost Stachelberg, která m la být po svém dokon ení nejv tší
d lost eleckou tvrzí sl. pevnostního systému. Tvrz byla rozestav na v letech 1937-1938 a
z stala nedokon ena. Pevnostní objekty jsou propojeny soustavou chodeb a sál o celkové
délce 3,5 km. V jediném dokon eném p chotním srubu (T-S73) se nachází Muzeum s.
opevn ní. Od roku 2001 je zp ístupn na také ást podzemních prostor tvrze.
N které z chodeb pevnostního systému i p vodní odvod ovací štoly byly již provád nou
t žbou v nejnižších etážích dosaženy a otev eny.
Obr. . 13: D lost elecká tvrz Stachelberg

Sídla v okolí jsou vesnického charakteru s áste n
narušenou urbanistickou a
architektonickou strukturou. P evažuje poto nicový charakter urbanismu.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

42

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

Obec Babí je typem podhorské vsi, kde zástavba je rozmíst na podél komunikace.
P vodní zástavba je tvo ena chalupami (jednopodlažní, dvoupodlažní). Nejbližší obytná
zástavba je od uvažovaného zám ru situována cca 170m západním sm rem vzdušnou
arou.
Za negativní technické dominanty v širším území lze ozna it sít elektrického vedení.
Rekrea ní využití
Obec Babí je umíst na v regionu s jedine nou p írodou (KRNAP) a v blízkosti historických
památek (Stachelberg, m sto Trutnov, Žaclé ), které pat í k vyhledávaným cíl m turist
v letním i v zimním období. V Žaclé i je Ski areál – Prkenný D l.
ešeným územím prochází turistické trasy, nau ná stezka a cyklotrasa.
Kulturní památky
V ešeném území je evidováno spoustu národních kulturních památek.
V k.ú. Babí jsou evidovány 3 národní kulturní památky: kostel sv. Tekly, liniové opevn ní
(tvrz Stachelberg), Morový sloup.
Archeologické nálezy
ešené území lze z hlediska zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis považovat za území archeologického zájmu. Proto je nutno dodržet
oznamovací povinnost v tomto zn ní: V souvislosti s provád ním zemních prací je nezbytné
dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis , ukládající povinnost stavebníkovi p ed zahájením stavební innosti sv j
zám r oznámit Archeologickému ústavu p íslušného regionu a umožnit jemu nebo organizaci
oprávn né k provád ní archeologických výzkum a provést na dot eném území záchranný
archeologický výzkum.

C. 2. 7. Hmotný majetek
V zájmovém území není objekt ani zájem chrán ný podle zvláštních p edpis . Pln ní
opat ení dohodnutých p i ešení st et zájm bude zahrnuto v rozhodnutí o využití území.
Podmínky ochrany historického vojenského objetu budou up esn ny s p íslušnými orgány
státního dozoru.
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C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Obr. . 14: Limity a hodnoty území

Zdroj: RURÚ Královéhradecký kraj – problémový výkres – územní st ety
Zám r
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Na ešeném území se nenachází žádná zvlášt chrán ná území, území p írodních park
lokality soustavy Natura, prvky ÚSES, památné stromy, registrovaný VKP ani kulturní
památky.
Z hlediska ochrany p írody je k zám ru nejbližší:
•

evropsky významná lokalita (dále jen EVL) Krkonoše - cca 330 m západn

•

pta í oblast Krkonoše - cca 330 m západn

•

velkoplošné chrán né území - národní park Krkonoše- ochranné pásmo - cca 330 m

•
•

maloplošné zvlášt chrán né území - PP Rýchory- cca 3,5 km
p írodní park Hráde ek - cca 5,5 km

Katastr obce Babí je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., v platném zn ní.
Zám r neleží v chrán ném ložiskovém území.
Na posuzovaném území byl proveden hydrogeologický pr zkum a biologický pr zkum,
výsledky pr zkum jsou uvedeny p íslušných kapitolách oznámení.

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 . 6). Hodnocení vliv na ve ejné zdraví vycházelo z rozptylové a hlukové studie
(EMPLA spol. s r.o., arch. . 98/09). Ob studie jsou p ílohami oznámení . 4 a 5.
Na základ
následující:

provedeného hodnocení vlivu na ve ejné zdraví je možné konstatovat

Vypo tené imisní p ísp vky ro ních pr m rných koncentrací suspendovaných ástic frakce
PM10, hodinových a ro ních pr m rných koncentrací NO2 a ro ních pr m rných koncentrací
benzenu pro výhledový stav nebudou zdrojem zdravotních rizik pro obyvatelstvo v etn
odhadnutého pozadí z m ení na nejbližších m ících stanicích.
Vypo tené imisní p ísp vky denních koncentrací suspendovaných ástic frakce PM10 pro
výhledový stav jsou ve výpo tu nadhodnoceny a po instalaci zkráp ní a oddálení t žby od
obytné zástavy dojde k jejich významnému poklesu koncentrací suspendovaných ástic
frakce PM10 oproti stávajícímu stavu.
Hlukové zatížení ze stacionárních zdroj hluku v dob denní po realizaci rozší ení t žby
nebude zdrojem nep íznivých ú ink hluku. Instalace nové zpracovatelské linky a zm na
jejího umíst ní povede naopak ješt ke snížení stávajícího hlukového zatížení lokality.
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Hlukové zatížení z dopravy celkem pro výhledový stav v dob denní u výpo tového bodu 1
m že obyvatele siln obt žovat, zhoršovat komunikaci e í a u výpo tového bodu 4 mírn
obt žovat. U výpo tových bod 2-3 se nep edpokládají nep íznivé ú inky hluku. Vlivem
posuzovaného zám ru k dalšímu významnému zhoršení hlukového zatížení nedojde.
Hlukové zatížení z dopravy jen ze zám ru pro výhledový stav v dob denní u výpo tového
bodu 1 m že obyvatele siln obt žovat, zhoršovat komunikaci e í, u ostatních výpo tových
bod se nep edpokládají nep íznivé ú inky hluku.
Výsledky hodnocení vliv na ve ejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a záv ry
hodnocení 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 9 zam stnanc po dobu cca 40 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 . 5) 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 byl 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 4 výpo tové body mimo sí (viz obr. . 15). 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. . 15: Znázorn ní umíst ní výpo tových bod použitých v rozptylové studii

4

2
1
3

M ítko: 1 : 10 000

Výpo et byl proveden pro dva výpo tové stavy:
Stávající stav: ro ní kapacita t žební innosti 70 000 t/rok
P edpokládaný stav: ro ní kapacita t žební innosti 120 000 t/rok
Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací posuzovaných škodlivin
a) V referen ních bodech mimo sí
Tabulka . 10: Vypo tené hodnoty p ísp vk NO2 v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

P edpokládaný stav

Rozdíl

ch

Ph

cr

Pr

ch

Ph

cr

Pr

±ch

±cr

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[ g/m3]

1

2,68

1,3

0,0131

0,03

2,56

1,3

0,0240

0,06

-0,12

-0,0109

2

3,95

2,0

0,0142

0,04

3,26

1,6

0,0183

0,05

-0,69

+0,0041

3

2,94

1,5

0,0117

0,03

2,72

1,4

0,0181

0,05

-0,22

+0,0064

4

9,57

4,8

0,0187

0,05

7,10

3,6

0,0244

0,06

-2,47

+0,0057

Limit

200,00

100

40,000

100

200,00

100

40,000

100

-----

-----
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Vysv tlivky k tabulce . 10:
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
procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného hodinového imisního limitu
Ph ..........
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

Tabulka . 11: Vypo tené hodnoty p ísp vk PM10 v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

P

cd

P edpokládaný stav
Pr

cr

cd

P

Rozdíl
Pr

cr

±cd

±cr

[ g/m3] [h/rok]] [ g/m3] [%]] [ g/m3] [h/rok]] [ g/m3] [%]] [ g/m3] [ g/m3]
1

78,6

26

1,22

3,1

54,1

5

0,53

1,3

-24,5

-0,69

2

107,5

59

1,96

4,9

73,1

22

0,83

2,1

-34,4

-1,13

3

85,6

34

1,47

3,7

59,7

11

0,63

1,6

-25,9

-0,84

4

186,6

48

1,60

4,0

81,3

25

0,56

1,4

-105,3

-1,04

Limit

50,00

840

40,00

100

50,00

840

40,00

100 - - - - - - - - - - - -

Vysv tlivky k tabulce . 11:
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
..........
celková
doba
p ekro ení
hodnoty
denního
imisního
limitu
PM10
P
3
(50 µg/m ) v hodinách za rok ve výpo tovém bod mimo sí , povolený po et
p ekro ení je 35 dn v roce, tj. 840 h/rok
Pr ...........
procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro
PM10 v % ve výpo tovém bod mimo sí
±cd .........
rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k maximální 24-hodinové imisní koncentraci
PM10 pro p edpokládaný a stávající stav
±cr ..........
rozdíl mezi vypo teným p ísp vkem k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 pro
p edpokládaný a stávající stav

Tabulka . 12: Vypo tené hodnoty p ísp vk benzenu v bodech mimo sí
Stávající stav
Bod

P edpokládaný stav

Rozdíl

ch

cr

Pr

ch

cr

Pr

±ch

±cr

[ g/m3]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[ g/m3]

[%]]

[ g/m3]

[ g/m3]

1

0,101

0,00033

0,007

0,092

0,00075

0,015

-0,009

+0,0004

2

0,154

0,00048

0,096

0,137

0,00092

0,018

-0,017

+0,0004

3

0,111

0,00034

0,007

0,098

0,00074

0,015

-0,013

+0,0004

4

0,449

0,00055

0,011

0,319

0,00100

0,020

-0,130

+0,0005

Limit

Nestan.

5

100

Nestan.

5

100

------

------

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

48

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“
Vysv tlivky k tabulce . 12:
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

Hodnocení výsledk ve 4 výpo tových bodech mimo si
Na základ vypo tených hodnot p ísp vk zne iš ujících látek uvedených v tabulkách
. 10 až 12 lze konstatovat, že v d sledku posunu t žby a zpracování kamene sm rem dál
od obytné zástavby dojde k poklesu maximálních hodinových a denních imisních koncentrací
posuzovaných zne iš ujících látek.
Navýšením p edpokládané kapacity t žby ze sou asných 70 000 t/rok na 120 000 t/rok dojde
k zanedbatelnému navýšení pr m rných ro ních imisních koncentrací NO2 a benzenu.
Nejv tší rozdíl mezi stávajícím a p edpokládaným stavem je v p ípad PM10, kde vlivem
instalace zkráp ní dojde ke snížení emisí TZL o 20 % a k dalšímu snížení dojde
v d sledku posunu t žby a zpracování kamene sm rem dál od obytné zástavby.
Tyto faktory zp sobí zna né snížení p ísp vk maximálních denních imisních koncentrací
PM10 pro p edpokládaný stav vzhledem ke stávajícímu stavu (až o 57 %).
Rovn ž v p ípad pr m rných ro ních imisních koncentrací PM10 se i p es navýšení
p edpokládané kapacity t žby ze sou asných 70 000 t/rok na 120 000 t/rok projeví znatelný
pokles ro ních p ísp vk PM10 pro p edpokládaný stav vzhledem ke stávajícímu stavu.
b) V husté geometrické síti výpo tových bod
Tabulka . 13: 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 edpokládaný
PM10 - stávající
PM10 - p edpokládaný
Benzen - stávající
Benzen - p edpokládaný

Typ koncentrace

Vypo tená
hodnota

Limit
[ g/m3]

% z limitu
(p ekro ení)*

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
Pr m rná ro ní

0 - 10 g/m3
0 - 0,02 g/m3
0 – 5 g/m3
0 - 0,02 g/m3
0 - 100 g/m3
0 - 2 g/m3
0 - 50 g/m3
0 - 1 g/m3
0 - 0,0005 g/m3
0 - 0,001 g/m3

200
40
200
40
50
40
50
40
5
5

0 - 5,0 %
0 - 0,05 %
0 - 2,5 %
0 - 0,05 %
(0 - 50 h/rok)
0 - 5,0 %
(0 - 25 h/rok)
0 - 2,5 %
0 - 0,01 %
0 - 0,02 %

*ve sloupci je uveden procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného limitu v %
a v p ípad
p ísp vk k denním imisním koncentracím PM10 je uveden po et hodin
v roce, kdy bude p ekro en limit (povolený po et p ekro ení je 35 dn /rok, tj. 840 h/rok).
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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 . 14 jsou uvedeny imisní limity pro uvažované škodliviny - benzen, NO2 a PM10.
Tabulka . 14: 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:
Provést realizaci zám ru v souladu s rozptylovou studií, zejména instalovat zkráp ní
ke snížení prašnosti z procesu úpravy kamene.
P ed realizací zám ru p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje žádost pro
povolení ke zm n st edního zdroje zne iš ování ovzduší.
Plnit povinnosti provozovatele zdroj
. 86/2002 Sb., v platném zn ní.

zne iš ování ovzduší, stanovené v § 11 zákona

Za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezit ší ení prašnosti do okolí - vhodnou
manipulací se sypkými materiály, zkráp ním uloženého materiálu, skladového a
manipula ního prostoru. V pravidelných intervalech provád t kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení ší ení prašnosti.
Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provád t o istu vozovky
a p i zvýšené prašnosti zkráp ní komunikací.
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 a bude za nep íznivých pov trnostních
podmínek p ekra ován. Vypo tený po et p ekro ení hodnoty 50 g/m3 za rok je však nižší,
než povolený po et p ekro ení 35 dn (840 hodin) v roce.
Vzhledem k výsledk m rozptylové studie doporu uje zpracovatel schválení p edloženého
zám ru s tím, že realizace prob hne v souladu se vstupními údaji uvedenými v rozptylové
studii a budou respektována navržená doporu ení.

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 4) bylo posouzení nár stu hlukové zát že
zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže umíst nému
chrán nému prostoru staveb 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“.
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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:
-

Nulová varianta je posouzena pro rok 2010 – pro stav bez realizace posuzovaného
zám ru.
Aktivní varianta je posouzena pro rok 2010 – pro stav s realizovaným posuzovaným
zám rem.

-

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.

Poznámka: Hluková studie byla zpracována pro nejhorší možný stav, tedy pro stav, kdy bude
v provozu linka na zpracování kameniva a sou asn bude v provozu max. po et stavebních stroj
(naklada e, bagry) a nákladních vozidel. Intenzita dopravy je odvozena z maximální možné denní
kapacity t žby ve výši 1 500 t/den – tato denní kapacita je limitována novou zpracovatelskou
technologií a nem že být p ekro ena.

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 hluku – zahrnující i pohyb nákladních vozidel v areálu lomu
ze silni ní dopravy
ze stacionárních zdroj a sou asn z obslužné dopravy
Hluk ze stacionárních zdroj hluku
Modelový výpo et byl proveden pro nejhorší možný stav – maximální denní kapacitu
zpracování 1 500 t kameniva.
V tabulce . 15 je uvedeno shrnutí vypo ítaných hodnot hladin akustického tlaku A
ze stacionárních zdroj hluku b hem t žebních prací pro nulovou a aktivní variantu a
jejich zm na oproti stávajícímu stavu.
Tabulka . 15: Hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj hluku
Modelový
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8hod [dB]
bod .
Doprava 1)
„Pevné“ stac. zdroje 2)
Stac. zdroje celkem 3)
N v.

A v.

R

N v.

A v.

R

N v.

A v.

R

1

29,8

29,8

0,0

42,1

40,0

-2,1

42,3

40,3

-2,0

2

31,4

31,4

0,0

49,0

37,1

-11,9

49,1

38,1

-11,0

3

40,8

40,8

0,0

54,8

43,2

-11,6

55,0

45,2

-9,8

4

30,2

30,2

0,0

45,0

36,6

-8,4

45,2

37,5

-7,7

Poznámka k tabulce . 15:
1)
2)
3)

N v.
A v.
R

doprava v areálu lomu
zpracovatelská linka + bagr + naklada
energetický sou et všech zadaných stacionárních zdroj hluku
nulová varianta
aktivní varianta
rozdíl mezi aktivní a nulovou variantou R = Av -Nv

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

51

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“
Poznámka:
Rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou je v umíst ní stacionárních zdroj hluku – zpracovatelské
lince. P vodní (již demontovaná) zpracovatelská linka byla umíst na na západním okraji zám ru, na
„lomové hran “. Nová zpracovatelská linka bude umíst na na jihovýchodním okraji zám ru, je tedy
posunuta o cca 110 m. Sou asn bude umíst na na stávající dno lomu, které se nalézá cca 8 m pod
úrovní lomové hrany (po ní je vedena ve ejn p ístupná komunikace a nelze ji odt žit). Tato lomová
hrana vytvá í pro zdroje hluku umíst né na dn lomu p irozenou protihlukovou st nu (ve vztahu
k chrán nému venkovnímu prostoru).

Celkové zatížení posuzované lokality hlukem ze stacionárních zdroj hluku je zakresleno
pomocí izofon v p íloze hlukové studie.
Akustické posouzení – stacionární zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku posuzovaného zám ru situaci v posuzované lokalit nezhorší.
Instalací nové zpracovatelské linky a zm ny jejího umíst ní naopak povede ke snížení
sou asného imisního zatížení posuzované lokality ekvivalentní hladinou akustického tlaku
LAeq,8hod. Hygienický limit pro stacionární zdroje bude v denní dob spln n.
Pro stacionární zdroje hluku není nutné p ijímat dodate ná protihluková opat ení.
Dopravní hluk
Tabulka . 16: Hladina akustického tlaku A z dopravy na ve ejných komunikacích
Modelový
bod

1

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8hod [dB]
Aktivní varianta

Hygienický limit pro
hluk z dopravy

Hygienický limit
spln n

Celkem

Zám r 1)

Daný

Celkem

Zám r 1)

64,8

58,2

60 ( 70 2) )

Ne

Ano

2)

2

39,8

32,5

60 ( 70

)

Ano

Ano

3

37,2

30,6

60 ( 70 2) )

Ano

Ano

Ano

Ano

4

51,5

45,1

60 ( 70

2)

)

Poznámka k tabulce . 16:
1)
2)

pouze doprava související s provozem lomu
platí pro starou hlukovou zát ž

Celkové zatížení posuzované lokality hlukem z dopravy na ve ejných komunikacích je
zakresleno pomocí izofon v p íloze hlukové studie.
Akustické posouzení – dopravní hluk
Modelový výpo et je zpracován pro stav s maximální možnou denní intenzitou dopravy
související s provozem lomu Babí.
Z tabulky . 16 je patrné, že hluk z dopravy p ekra uje v modelovém bodu . 1 (d m .p.
125) hygienický limit daný pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích. Je však
spln n hygienický limit 70,0 dB daný pro starou hlukovou zát ž a denní dobu.
Poznámka: starou hlukovou zát ží se rozumí stav zp sobovaný dopravou na pozemních
komunikacích, který v chrán ných prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31.
12. 2000.

U modelového bodu . 1 je hygienický limit p ekro en proto, že d m stojí v bezprost ední
blízkosti komunikace a sou asn se jedná o oboustrannou zástavbu (dochází zde
k sekundárnímu navýšení LAeq,T vlivem odrazu od protilehlé budovy).
Poznámka: v referen ní vzdálenost 7,5 m od st edu bližšího jízdního pruhu a nezastav ném úseku je
LAeq,T = 58,5 dB.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

52

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

Vlivem zám ru zde k dalšímu zhoršení hlukové situace nedojde. Navýší se pouze po et
pracovních dní, kdy bude ekvivalentní hladina akustického tlaku Laeq,16hod dosahovat
uvedených hodnot.
U tohoto obytného domu .p. 125 (a dalších dom nalézajících se v bezprost ední blízkosti
silnice II/300) je proto nutné zajistit spln ní hygienických limit daných pro chrán ný vnit ní
prostor staveb. Proto byl v hlukové studii proveden modelový výpo et LAeq,T ve vnit ním
chrán ném prostoru staveb pro stavební nepr zvu nost 22 dB, kterým bylo prov eno
spln ní hygienických limit (45 dB v denní dob ) ve vnit ním chrán ném prostoru budov.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Tabulka . 17: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z pozemní dopravy
a stacionárních zdroj hluku v modelových bodech – denní doba
Výpo et

1

a) Pozemní doprava
b) Stacionární zdroje hluku
c) Celková hladina akustického tlaku 1)

64,8
42,3
64,8

d) Pozemní doprava
e) Stacionární zdroje hluku
f) Celková hladina akustického tlaku 1)
Zm na f) oproti c)

64,8
40,3
64,8
0,0

2
3
Nulová varianta
39,8
37,2
49,1
55,0
49,6
55,1
Aktivní varianta
39,8
37,2
38,1
45,2
42,0
45,8
-7,6
-9,3

4
51,5
45,2
52,4
51,5
37,5
51,7
-0,7

Poznámka k tabulce . 17:
1)

logaritmický sou et LAeq,T od jednotlivých typ zdroj hluku

Akustické posouzení – stacionární zdroje hluku a doprava sou asn
Dominantním hlukem v posuzované lokalit je hluk z dopravy na silnici II/300.
V bezprost edním okolí komunikace II/300 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/300 v obci Babí je nadm rným hlukem z dopravy zasaženo cca 18
rodinných dom – dom nalézajících se v bezprost ední blízkosti komunikace. Ve všech
postižených RD jsou spln ny hygienické limity dané pro vnit ní chrán ný prostor staveb.
Vlivem posuzovaného zám ru dojde v posuzované lokalit k výraznému poklesu ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq,T. Výjimkou je modelový bod . 1, kde se situace nezm ní.
Poznámka 1: subjektivn v modelovém bodu . 1 dojde k výraznému zlepšení situace, jelikož
zde poklesne imisní p ísp vek ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T od stacionárních
zdroj hluku, jež v posuzované lokalit v dob provozu linky na zpracování kameniva
vytvá ejí „ustálenou“ hladinu hluku pozadí, pod kterou zde okamžitá hladina akustického
tlaku neklesá.
Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdroj hluku bude po realizaci zám ru spln n ve
všech modelových bodech – ve všech bodech dojde k poklesu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,8hod.
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Hygienické limity
Dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu platí pro denní a no ní dobu
následující hygienické limity.
Tabulka . 18: Hygienické limity dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu
Základní hladina akustického tlaku A
LAeq,T = 50 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
Dopravní hluk
Chrán ný venkovní prostor staveb
Den
LAeq,T = 60 dB
(T=16 hod)
Chrán ný venkovní prostor
LAeq,T = 60 dB
Výpo tové body použité v hlukové studii
Modelové body jsou umíst ny na hranici nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
situované do blízkosti zám ru. Všechny body jsou umíst ny ve výšce 3 m nad terénem.
Tabulka . 19: Umíst ní modelových výpo tových bod použitých v hlukové studii
íslo
bodu
1
2
3
4

Umíst ní
2 m od fasády rodinného domu
2 m od fasády rodinného domu
2 m od fasády rodinného domu
2 m od fasády rodinného domu

. p. 125
. p. 5
. p. 7
. p. 11

Výška nad
terénem
3m
3m
3m
3m

Poznámka k tabulce:
Zobrazení výpo tových bod použitých v hlukové studii je shodné jako u výpo tových bod
v rozptylové studii – obr. . 15.

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. Pitná voda pro pot eby pracovník bude p ivážena v cistern . Užitková voda bude
v pot ebném množství zajiš ována extern nebo p e erpávána z lomu.
Splaškové odpadní vody budou svád ny do pevné, nepropustné jímky a pravideln
vyváženy externí odbornou firmou.
Vzhledem k nízkému po tu zam stnanc na pracovišti (cca 9 zam stnanc ) bude
spot eba pitné vody a produkce odpadních vod malá.
Srážkové vody - p edpokládá se, že t žebna bude odvodn na p irozeným spádem
terénu, na území vymezeném k t žb suroviny bude využíván stávající 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 lských pozemcích, nebo
pro snižování prašnosti aj.).
Dá se konstatovat, že v rámci odtokových pom r bude využit pln sou asn
vybudovaný a funk ní systém z 1. etapy t žby, tj. akumulování nadm rných srážkových
vod (na základ vyjád ení OÚŽP Trutnov p es usazovací a istící jímku).
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Vliv na podzemní vody a d lní vody
Pro posouzení vlivu plánované t žby na podzemní vody byl RNDr. V. Vaší kem
zpracován hydrogeologický posudek (viz. p íloha oznámení . 8).
Hydrogeologická situace a zdroje d lních podzemních vod jsou popsány v kapitole C.2.2
oznámení.
Z hydrogeologického posudku plynou následující skute nosti a záv ry:
Vlastní lom je založen v melafyrech, resp. andezitoidech permokarbonského stá í.
T žbou byly ve východní ásti lomu obnaženy také polymiktní slepence petrovických
vrstev ve facii k enovských rulových slepenc . Práce probíhají po etážích, kterých je ve
stávajícím prostoru plánováno celkem p t (618, 610, 600, 587 a 572 m n.m.), báze
nejnižší uvažované etáže však dosud nebylo dosaženo. V sou asnosti je dno lomu
zatopeno a jeho skute ná hloubka není zjišt na. B ehy jezera byly zam eny na úrovni
cca 584,1 – 584,2 m n.m. Skrývkový ez se pohybuje v rozmezí 0 - 3 m. Nový plán
využití ložiska po ítá se zahloubením lomu o cca 25–40 m, tj. na etáž 557 m n.m., a
rozší ení východním sm rem.
K výrazn jším p ítok m vod do lomu dochází hlavn v období zvýšených atmosférických
srážek a v dob jarního tání. Viditelné p ítoky podzemních vod nebyly p i rekognoskaci
zjišt ny, s ohledem na odvád né objemy d lních vod je dotace z podloží
pravd podobná. P i sou asné hladin vody v zatopené ásti lomu na úrovni cca 584 m
n.m. dochází k áste nému gravita nímu odvodn ní odvod ovacími štolami
pevnostního systému Stachelberg do povodí Babského potoka. Technicky je vy ešeno
také odvád ní ásti d lních vod z lomu (šikmým vrtem pomocí erpadla) do povodí
Li né.
T žbou budou zasaženy pouze podzemní vody relevantní první zvodn , která se vytvá í
v puklinovém pásmu p ípovrchové zóny horninového masivu do hloubky cca 60 m,
nebo do hlubších etáží sou asná ani plánovaná t žba nezasahuje. P edpokládaný
zásah do podzemních vod se pak týká nejnižších dvou etáží lomu v úrovni 572 m a 557
m n. m, na kterou bude nutno hladinu v lomu erpáním i gravita n snížit. Maximální
snížení hladiny proti sou asnosti bude tedy v západní ásti lomu dosahovat cca 27 m.
Okolí lomu je dosud p irozen odvod ováno cca 2 - 4 prameny, které vyv rají výhradn
na východním svahu pod lomem a napájejí bezejmenné vodote e, jež tvo í pravostranné
p ítoky Li né. P edpokládá se, že i um lé odvodn ní p i plánované t žb bude nadále
vypoušt t d lní vody do povodí Li né. Nebude tedy docházet k p evodu vod do jiného
povodí a sou asn veškeré podzemní i povrchové vody z stanou ve stejném
hydrogeologickém rajónu, tj. . 5161 – Dolnoslezská pánev – západní ást. Vzhledem
k tomu, že v rámci rajónu nebyly v relevantní vzdálenosti identifikovány žádné
hydrogeologické objekty, nedojde plánovanou t žbou v této ásti pánve k ovlivn ní jejich
hydrogeologických pom r a není ani nutno stanovovat minimální hladinu podzemní
vody. Doporu uje se však objem erpané vody rozd lit na cca 2 díly a ty vypoušt t
v místech stávajících pramenních výv r v povodí Li né, tak aby nedošlo k ovlivn ní
vodních a na vodu vázaných ekosystém .
Prameništ Babí, které je situováno minimáln 1300 m severozápadn od hranice lomu
Babí, vzhledem ke své pozici v jiném hydrogeologickém rajónu (6414 - Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor), nem že být t žbou v lomu Babí nijak ovlivn no.
Vrtaná studna u rekrea ního objektu - roubenky .p. 111 (na p.p. . 984/5) a pramení
jímka (na p.p. . 854/1) využívaná domem .p. 118, které se nacházejí v obci Babí cca
200 m západn , resp. 300 m severozápadn od lomu, se nacházejí též mimo
hydrogeologickou strukturu lomu. P i západním okraji Dolnoslezské pánve však m že na
kontaktu s hronovsko-po í ským zlomem již docházet k omezené oboustranné
komunikaci se sousedním rajónem. Konkrétní vztah p ímo na lokalit však není
jednozna n ov en.
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Z preventivních d vod zpracovatel hydrogeologického posouzení na základ principu
omezení p edb žného rizika doporu uje režimní sledování t chto dvou objekt tak, aby
byl potenciální vliv plánované t žby zcela vylou en. Objekty je t eba výškov zam it a
vztáhnout na výškový systém Bpv, tak aby bylo možno v budoucnu provád t relevantní
srovnání s údaji v lomu. Obecn se doporu uje sledování hladiny podzemní vody zahájit
minimáln jeden rok p ed vlastní t žbou, resp. p ed snižováním hladiny vody v lomu a
dále pokra ovat po celou dobu t žby, resp. nejmén do prokázání nulového vlivu.
Zpracovatel oznámení doporu uje provést kontrolní hydrogeologický pr zkum v jiném
ro ním (klimatickém) období a na základ jeho výsledk provád t p ípadné režimní
hydrogeologické sledování t chto objekt , jak bylo výše doporu eno.
Vliv na hladinu podzemních vod nejbližších objekt
V rámci terénních a rešeršních prací v relevantním okolí lomu byly identifikovány n které
vodohospodá sky významné objekty. Jiné objekty v relevantní vzdálenosti nebyly zjišt ny,
protože celá obec je zásobována vlastním vodovodem z prameništ Babí.
Prameništ Babí - nem že být t žbou v lomu Babí nijak ovlivn n.
Vrtaná studna u rekrea ního objektu - roubenky .p. 111 (na p.p. . 984/5) a pramení jímka
(na p.p. . 854/1) využívaná domem .p. 118 (popis viz výše, umíst ní objekt viz. obr. . 6).
Tyto dva objekty slouží pouze jako zdroje užitkové vody.
Interakce s inností v lomu jen málo pravd podobná, preventivn se však doporu uje
provést kontrolní hydrogeologický pr zkum a na základ jeho výsledk provád t p ípadné
režimní sledování t chto objekt , tak aby byl potenciální vliv plánované t žby zcela vylou en
(viz. výše).
Lze p edpokládat, že realizace posuzovaného zám ru se negativn na hydrogeologické
situaci neprojeví.
Vliv na kvalitu vod
Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových vod
b hem jeho provozu. 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, a
zákonem . 356/2003 Sb., o chemických látkách, v platném zn ní.
P i povolování vypoušt ní deš ových odpadních vod do vod povrchových p íslušný
vodoprávní ú ad stanoví emisní limity pro místo výpusti (§6 odst.3 na ízení vlády . 229/2007
Sb.), tak aby byly dodrženy imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových
vod dle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro stávající vypoušt ní d lních vod do vod
povrchových, konkrétn do eky Li né ( .h.p. 1-01-02-024) bylo vydáno rozhodnutí KÚ dne
16.9. 2008 (zn. 12105/ŽP/2008).
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (havarijní plán) dle vyhlášky
. 450/2005 Sb..
Lokalita není sou ástí žádného známého ochranného pásma vodních zdroj ani CHOPAV.
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, technický popis zabezpe ení skladu chemických látek).
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D. I. 5. Vlivy na p du
Zábor p dy
K zásahu do zem d lského p dního fondu t žebním zám rem dojde cca v ploše 6,08 ha.
Dle metodického pokynu MŽP R .j. OOLP/1067/96 se jedná o pozemky s velmi nízkou
produk ní schopností, pro zem d lské ú ely postradatelné. Jedná o trvalé odn tí pozemk
ZPF a tudíž i o trvalou zm nu užívání pozemk k nezem d lskému využívání. Provozovatel
má již vydán souhlas s trvalým odn tím zem d lské p dy pro všechny dot ené zem d lské
pozemky, v souladu s ustanovením §9, odst. 6 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn ní.
Zám rem budou dot eny lesní pozemky o celkové rozloze 0,7653 ha. Investorovi byla
vydána pot ebná rozhodnutí od M Ú Trutnov, odboru životního prost edí, k trvalému
omezení a odn tí lesních pozemk : .j.2008/13382/ŽP/HEJ, .j. 2008/3487/ŽP/HEJ, .j.
2009/3051/ŽP/HEJ .

Zne išt ní p dy
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 bagr ) a v zajišt ní skladování chemických látek 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 a kamení ihned odstran na
z terénu, shromážd na v uzav ené nepropustné nádob
a odvezena na
zabezpe enou skládku nebezpe ných odpad .
Zám rem se nep edpokládá se zapl ováním vyt žené jámy dalšími materiály, 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.
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
kamene - melafyru.
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
suroviny. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 7,41 ha o hloubce v rozmezí 25 až 40 m
– dle morfologie terénu.

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Na základ provedeného biologického pr zkumu a následného zpracování biologického
posouzení dle §67 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, plynou realizací posuzovaného
zám ru pro ešené území následující vlivy:
- Rozší ením t žby v lomu Babí bude p ímo ovlivn na plocha o velikosti p ibližn 7,4 ha.
- Dojde k vykácení okraje lesního porostu a d evinných formací na mezích v celkové rozloze
1,7 ha.
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- Plocha lu ních porost , které budou t žbou zni eny, je asi 5,5 ha.
Z biologického hlediska není dot ené území v porovnání s okolní krajinou nijak výjime né.
Lu ní porosty jsou siln ovlivn ny zem d lským hospoda ením a jejich druhová skladba je
omezena na nejb žn jší lu ní rostliny. V okolí dot eného území se nacházejí zachovalejší
louky s lepší strukturou porost . Zajímav jší jsou jen drobná prameništ na ploše ozna ené
v biologickém posouzení . 5 (viz obr. . 8). Na jednom z nich se vyskytuje i ohrožená
bledule jarní. A koli toto prameništ neleží na p ímo v dot ené ploše, dojde v d sledku t žby
k jeho vyschnutí (viz výsledky hydrogeologického pr zkumu území – p íloha oznámení .
8). Autor hydrogeologického pr zkumu navrhuje ešit problém zániku prameniš
vypoušt ním vy erpané d lní vody v místech stávajících pramenních výv r , tak aby
nedošlo k ovlivn ní vodních a na vodu vázaných ekosystém . Ovšem i p i dodržení této
podmínky dojde k eutrofizaci a degradaci t chto prameniš nebo voda erpaná z lomu
bude mít odlišné parametry, než voda vyv rající z pramen (zvýšený obsah
rozpušt ných látek a dispergovaných ástic). Bledule jarní se v okolí lomu Babí vyskytuje i na
jiných místech ve v tších po etnostech, proto nehrozí vymizení tohoto druhu ze zájmového
území. Postižené jedince je možné p enést na vhodné stanovišt mimo dot enou plochu.
V porostech d evinné vegetace, které budou p i realizaci zám ru zlikvidovány, se
nevyskytují žádné zvlášt chrán né druhy rostlin. Mají význam jako úkryty pro živo ichy, ale
jejich zánik nepovede k vymizení populací t chto živo ich , nebo v okolí se nacházejí
obdobné porosty, které mohou sloužit jako náhradní úkryty. Pro d eviny rostoucí mimo les se
uplat uje ochrana dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny a jeho
provád cích p edpis (zejména vyhláška MŽP . 395/1992 Sb.). Pokácení d evin musí
schválit p íslušný státní orgán.
Na dot ených plochách byl také zaznamenán výskyt n kolika zvlášt chrán ných druh
živo ich . V kategorii ohrožených se jednalo o meláky rodu Bombus, kte í jsou vázáni na
lu ní porosty. V kategorii siln ohrožených druh byl zjišt n výskyt ješt rky obecné a
k epelky polní. Ješt rky byly pozorovány na plochách ozna ených v biologickém posouzení
. 1 a 5 kde osidlovaly výslunné okraje lu ních porost . K epelka byla zaznamenána v
lu ním porostu na ploše 5. Rozší ení t žby bude pro tyto druhy znamenat ztrátu ásti
biotop , které v území osidlují. Ani v jejich p ípad však nedojde k zániku lokálních populací,
protože v blízkém okolí budou vhodné biotopy i nadále zachovány. Dá se také o ekávat, že
ješt rka i meláci po ukon ení t žby záhy osídlí svahy lomové jámy.
Další vlivy p sobené provozem kamenolomu (hluk, prašnost, zvýšený pohyb vozidel), se
v porovnání se stávajícím stavem nezvýší a nebudou mít na okolní ekosystémy
významn jší vliv. Na oživené lokality v budoucnu bude mít významný vliv zp sob
rekultivace vyt ženého území. V projektu je uvedeno, že lomová jáma bude ponechána
samovolné sukcesi a p edpokládá se že dojde k jejímu zatopení vodou. Tento zp sob
rekultivace se z biologického hlediska jeví jako optimální. Po ukon ení t žby by však vhodné
provést n která opat ení, která zajistí, že opušt ný lom se skute n stane mozaikou nových
biotop , které budou moci osídlit i vzácn jší druhy rostlin a živo ich .
Zpracovatel biologického hodnocení doporu il následující zmír ující opat ení:
Kácení d evin a skrývky zeminy p i p íprav t žby provád t mimo hlavní vegeta ní
období - tj. od 1.10. do 31.3.. Pokud budou práce provád ny v tomto termínu bude mimo
jiné minimalizován vliv i na populace ohrožených druh
melák , protože bude
vylou ena možnost likvidace jejich hnízd. V následující sezón meláci založí hnízda
mimo narušené plochy.
Zvážit provedení záchranného transferu n kolika trs ohrožené bledule jarní rostoucích v
okolí prameništ , které v d sledku t žby vyschne nebo degraduje.
Za dot ené porosty d evin na mezích je možné uložit kompenza ní opat ení ve form
náhradních výsadeb na vhodných místech v širším okolí dot eného území. Nap íklad
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podél polních cest a mezí v rozsáhlých loukách, které leží východn
Babí.

od obce

P i rekultivaci lomu up ednostnit ponechání území samovolné sukcesi. Je t eba vylou it
zejména zavážení lomu odpadem nebo srovnání terénu s následným navezením ornice
a rekultivací na lesní nebo zem d lské pozemky. Z pohledu ochrany p írody je
ponechání vyt ženého prostoru samovolnému vývoji optimálním ešením, které zajistí
vznik vhodných podmínek pro n které zvlášt chrán né druhy (ješt rka obecná,
meláci). Vznik nových biotop na zar stajících st nách a zatopeném dn lomové jámy
m že také zvýšit druhovou diverzitu území.
Pokud bude lom po ukon ení t žby áste n zaplaven vodou, bylo by vhodné, aby
krom centrální v tší nádrže byly v okrajových ástech vytvo eny i menší t n , které
nebudou vhodné pro ryby, ale poskytnou prostor pro rozmnožování obojživelník .
Morfologii hlavní nádrže a v tších t ní je t eba upravit tak, aby m ly dostate n
vyvinutou m lkou litorální zónu vhodnou pro rozvoj mok adní vegetace a rozmnožování
obojživelník .
Na ploše ani v okolí navrženého rozší ení stávající t žby se nenachází žádné prvky
ÚSES, které by mohly být vlivem plánovaného zám ru nep ízniv ovlivn ny.
Pokud budou respektovány uvedená doporu ení, lze zám r realizovat, aniž by došlo
k významnému negativnímu ovlivn ní biologicky hodnotn jších prvk vyskytujících
se v zájmovém území.
Vzhledem k tomu, že zám rem budou dot eny d eviny rostoucí mimo les, musí provozovatel
dle §8 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny v platném zn ní opat it nezbytné
povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody m že takové povolení vydat na
základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste. Kácení d evin rostoucích mimo
les se provádí zpravidla v období jejich vegeta ního klidu.
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.

Vliv na les
Ochrana pozemk PUPFL je dána lesním zákonem . 289/1995 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis . Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis ,
vnímá les zejména jako významný krajinný prvek, pro jehož ochranu platí obecná pravidla
ochrany p írody (§4, odst. 2).
Zpracovatel oznámení upozor uje, že k zásah m, které by mohly vést k ovlivn ní
ekologicko - stabiliza ní funkce významných krajinných prvk (v našem p ípad lesa),
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. tohoto oznámení.
Krajina v širším zájmovém území má vyšší estetickou hodnotu.
Vzhledem k tomu, že dojde k rozší ení t žby východním sm rem o dalších 7,41 ha a
zahloubením lomu o cca 25 – 40 m, lze konstatovat, že pokra ováním t žby dojde k set ení
hodnotn jšího místa krajinného rázu, lokálního charakteru. Toto výrazné snížení
p vodního terénu bude navazovat na plochu stávající t žby a vytvo í tak jeden celek.
Pro porovnání p vodní morfologie terénu (p ed zahájením t žby v lomu Babí) a
plánovaného stavu jsou do p ílohy . 2 oznámení za azeny výkresy ezy ložiskem.
K innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany p írody.
Míra ovlivn ní krajinného rázu bude také záviset na zp sobu rekultivace vyt ženého území.
P edpokládá se, že lomová jáma bude ponechána samovolné sukcesi, která navrátí a místy i
zvýší p írodní charakter území a umožní existenci n kterých cenn jších iniciálních stádií
bioty. Dále lze p edpokládat, že jáma bude áste n zaplavena vodou (vody z pevnosti
Stachelberg, deš ové vody, podzemní vody).
Tím, že lom vytvo í postupn skalní st nu na hran údolí, vznikne tak nový prvek krajiny,
který po vhodné rekultivaci vytvo í zajímavou scenérii a zvýší v území geomorfologickou
rozmanitost. Navíc dojde-li k zaplavení lomu vodou, vytvo í další nový zajímavý krajinný
prvek, který povede ke vzniku nového biotopu pro další rostlinné a živo išné druhy a tím i ke
zvýšení p írodních charakteristik krajinného rázu.
Pro vylou ení negativního ovlivn ní p írodních hodnot v území a krajinného rázu je t eba
vylou it zavážení lomu odpadem i jiným materiálem nebo jiné využívání vyt žené plochy
bránící p irozené sukcesi.
Zp sob rekultivace by m l být konzultován s orgánem ochrany p írody tak, aby oblast bývalé
t žby co nejmén narušovala esteticky vzhled krajiny a umožnila co nejlepší za len ní
kamenolomu do okolní krajiny a sou asn nedošlo k negativním vliv m na životní prost edí.
Vlastní plocha lomu, a koliv se nachází na morfologickém h betu H ebínek není díky
svému terénnímu zahloubení a krytím porostem na západním svahu tolik od obce Babí
pohledov exponovaná.
V bezprost ední blízkosti plánovaného rozší ení t žby v lomu
významné krajinné prvky, vyjma navazujících lesních porost .
vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i
stabiliza ní funkce, musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí
orgánu ochrany p írody.

Babí se nenacházejí žádné
K zásah m, které by mohly
oslabení jeho ekologickoopat it závazné stanovisko

Lze konstatovat, že estetické a p írodní hodnoty krajiny budou zamýšlenou t žbou
významn ovlivn ny, p i emž ur ení negativního i pozitivního vlivu je subjektivní.
Ovlivn ní bude mít charakter trvalé zm ny krajinného rázu lokálního p sobení. Dle
zpracovatele oznámení se jedná o vytvo ení nového zajímavého krajinného prvku
nenarušujícího p írodní hodnotu území ani krajinný ráz.
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Vlivy spojené využitím krajiny
V dob realizace zám ru dojde k trvalé zm n funk ního využití krajiny.
Rekrea ní využívání krajiny z stane neovlivn no.
D. I. 9 Vlivy na chrán ná území
Vzhledem k dostate né vzdálenosti od zvlášt chrán ných území a lokalit soustavy Natura
se nep edpokládá negativní vliv na chrán ná území z hlediska zákona . 114/1992 Sb.
Stanovisko orgánu ochrany p írody dokladující, že zám r nem že mít významný vliv na EVL
a pta í oblasti, je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
D. I. 10 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích, jejichž vlastníkem je oznamovatel.
Zám rem by nem lo dojít k ovlivn ní hladin podzemních vod nejbližších okolních zdroj .
P esto z hlediska p edb žné opatrnosti a zajišt ní ov ení p edpokládaných
hydrogeologických záv r je doporu eno provést kontrolní hydrogeologický pr zkum
u objekt - u roubenky .p. 111 (na p.p. . 984/5) a pramení jímky (na p.p. . 854/1) z hlediska
možnosti ovlivn ní hladin podzemních vod v t chto objektech a na základ jeho výsledk
provád t p ípadné režimní hydrogeologické sledování t chto objekt , tak aby byl potenciální
vliv plánované t žby zcela vylou en.
Zám rem nebudou dot eny žádné kulturní a historické památky.

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
V hodnocení byl srovnáván stávající stav a stav po realizaci zám ru.

hlukové studie

Z výsledk hodnocení vliv na ve ejné zdraví vyplývá, že vypo tené imisní p ísp vky ro ních
pr m rných koncentrací suspendovaných ástic frakce PM10, hodinových a ro ních
pr m rných koncentrací NO2 a ro ních pr m rných koncentrací benzenu pro výhledový stav
nebudou zdrojem zdravotních rizik pro obyvatelstvo v etn odhadnutého pozadí z m ení na
nejbližších m ících stanicích.
Hlukové zatížení ze stacionárních zdroj hluku v dob denní po realizaci rozší ení t žby
nebude zdrojem nep íznivých ú ink hluku. Instalace nové zpracovatelské linky a zm na
jejího umíst ní povede naopak ješt ke snížení stávajícího hlukového zatížení lokality.
Hlukové zatížení z dopravy jen ze zám ru pro výhledový stav v dob denní u výpo tového
bodu 1 (d m p i komunikaci II/300 – .p. 125) m že obyvatele siln obt žovat, zhoršovat
komunikaci e í, u ostatních výpo tových bod se nep edpokládají nep íznivé ú inky hluku.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

61

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

Vlivy na ovzduší a klima
Na základ vypo tených hodnot p ísp vk zne iš ujících látek (benzen, PM10, NOx) lze
konstatovat, že v d sledku posunu t žby a zpracování kamene sm rem dál od obytné
zástavby dojde k poklesu maximálních hodinových a denních imisních koncentrací
posuzovaných zne iš ujících látek (zejména snížení p ísp vk ro ních i maximálních
denních imisních koncentrací PM10).
Navýšením p edpokládané ro ní kapacity t žby dojde pouze k zanedbatelnému navýšení
pr m rných ro ních imisních koncentrací NO2 a benzenu.
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 a nadále bude za nep íznivých pov trnostních podmínek - p ekra ován. Vypo tený po et p ekro ení
hodnoty 50 g/m3 za rok je však nižší, než povolený po et p ekro ení 35 dn (840 hodin)
v roce.

Vlivy na hlukovou situaci
V hlukové studii byly provedeny výpo ty hlukového zatížení ze stacionárních zdroj v etn
pohybu nákladních vozidel po areálu lomu a z dopravy související se zám rem v dob denní
pro nový posuzovaný zám r a pro dopravu celkem na komunikaci .II/300.
Ve všech modelových bodech umíst ných na hranici chrán ného venkovního prostoru
staveb budou požadované hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj hluku a denní
dobu spln ny.
Realizací zám ru (porovnání nulové a aktivní varianty) se stav v posuzované lokalit výrazn
zlepší.
Hygienický limit daný pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích není spln n
v modelovém bod
. 1 (platí pro chrán ný venkovní prostor staveb nalézající se do
vzdálenosti 6 m od silnice II/300). V uvedeném modelovém bod je spln n limit daný pro
chrán ný vnit ní prostor staveb a denní dobu.
Vlivem zám ru zde k dalšímu zhoršení nedojde. Pouze se zvýší po et pracovních dní, kdy
bude ekvivalentní hladina akustického tlaku Laeq,16hod dosahovat uvedených hodnot.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit 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 na hydrogeologické
situaci. Nem lo by dojít ani k ovlivn ní hladin podzemních vod nejbližších okolních zdroj .
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.).
P i povolování vypoušt ní deš ových odpadních vod do vod povrchových p íslušný
vodoprávní ú ad stanoví emisní limity pro místo výpusti (§6 odst.3 na ízení vlády . 229/2007
Sb.), tak aby byly dodrženy imisní standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových
vod dle p ílohy . 3 k tomuto na ízení.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

62

Oznámení „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“

Vliv na p du
Zám r vyžaduje trvalé odn tí p dy ze ZPF o rozloze 6,08 ha. Dot ené zem d lsky
využívané pozemky spadají do V. t ídy ochrany zem d lské p dy, tzn. p dy s velmi nízkou
produk ní schopností, pro zem d lské ú ely postradatelné.
Zám rem budou též dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), celkem 0,7653
ha.
B hem p ípravných prací, samotné t žby a p ípadné rekultivace se p i b žném provozu
zám ru a za podmínky respektování legislativy ochrany p d, vod a o nakládání
s chemickými látkami nep edpokládá zne išt ní p dních vrstev na ploše t žebny, ani
p dy v okolí p íjezdových komunikací.
Vliv na horninové prost edí
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
v nevýhradním ložisku kamene - melafyru. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 7,41 ha o hloubce v rozmezí 25 až 40 m
– dle morfologie terénu.
Vlivy na faunu, flóru, d eviny
Plánované rozší ení lomu se dotkne asi 7 ha ploch, na nichž se vyskytují intenzifikované
louky a v menší mí e také vzrostlé stromové porosty. Biotopy podobného charakteru se
vyskytují na rozsáhlých plochách v širším okolí lomu. Realizací zám ru budou dot eny i
lokální populace n kterých zvlášt chrán ných druh rostlin (bledule jarní) a živo ich
(ješt rka obecná, meláci, k epelka polní). Rozsah ovlivn ných biotop však nebude
takový, aby v širším okolí došlo k úplnému vymizení t chto druh . Pro zmírn ní dopad
zám ru na živou p írodu je možné provést n která opat ení ve fázi realizace i po ukon ení
t žby v kamenolomu. Doporu eným zp sobem rekultivace je ponechání lomu samovolné
sukcesi za sou asného provedení opat ení na podporu vzniku drobných vodních nádrží.
Záv rem biologického posouzení je, že pokud budou respektována navržená doporu ení,
lze zám r realizovat, aniž by došlo k významnému negativnímu ovlivn ní biologicky
hodnotn jších prvk vyskytujících se v zájmovém území.
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 nebudou ovlivn ny prvky ÚSES.
Vliv na krajinu
Vzhledem k tomu, že dojde k rozší ení t žby východním sm rem o dalších 7,41 ha a
zahloubením lomu o cca 25 – 40 m, lze konstatovat, že pokra ováním t žby dojde k set ení
hodnotn jšího místa krajinného rázu, lokálního charakteru.
K innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany p írody.
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Estetické a p írodní hodnoty krajiny však nebudou zamýšlenou t žbou negativn
ovlivn ny, zám r nep isp je ke zhoršení dochované p írodní složky krajinného rázu.
Míra ovlivn ní krajinného rázu bude také záviset na zp sobu rekultivace vyt ženého území.
P edpokládá se, že lomová jáma bude ponechána samovolné sukcesi, která navrátí a místy i
zvýší p írodní charakter území.
V bezprost ední blízkosti lomu a plánovanou t žbou dot eném území se nenachází žádné
významné krajinné prvky vyjma navazujících lesních porost . K zásah m, které by mohly
vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i oslabení jeho ekologickostabiliza ní funkce, musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opat it závazné stanovisko
orgánu ochrany p írody.
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. K navýšení intenzity dopravy vlivem
zám ru nedojde, jelikož je limitována denní výrobní kapacitou zpracovatelské linky. Dojde
pouze k navýšení po tu dní, kdy bude tato doprava probíhat.
Socioekonomické vlivy
Zám r bude p edstavovat pracovní p íležitost pro cca 9 zam stnanc po dobu cca 40 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 žené suroviny) 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 do vod a p d.
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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.
P ípravné i t žební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního stavu a
havárií minimalizovalo.
Skladování vodám závadných látek (oleje, mazadla, nafta, atd.) a jejich manipulace bude
provád no pouze na dostate n zabezpe ených plochách.
P i odstavení vozidel a stroj na nezpevn né ploše musí být tyto mechanismy podloženy
záchytnými plechovými vanami.
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.
Havarijní bod bude obsahovat havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné
kapaliny (nap . sb rnou pevnou nádobu, sorp ní rohože, ut s ovací pastu, úložné sá ky a
PE pytle na použité sorp ní prost edky, plastovou fólii, 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.
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).
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).
Pro p ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizován
stávající Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (Havarijní plán).
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):
P ed realizací zám ru p edložit na Krajský ú ad Královéhradeckého kraje žádost pro
povolení ke zm n st edního zdroje zne iš ování ovzduší.
Dot ením d evin rostoucích mimo les musí provozovatel dle §8 zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny v platném zn ní opat it nezbytné povolení orgánu ochrany
p írody.
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 innostem, které zm ní krajinný ráz je, dle §12 zákona
souhlas orgánu ochrany p írody.

. 114/1992 Sb., nutný

K zásah m, které by mohly vést k ovlivn ní ekologicko - stabiliza ní funkce
významných krajinných prvk (v našem p ípad dot ených lesních pozemk ), 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 .
Pro zajišt ní ochrany vod aktualizovat havarijní plán dle vyhlášky
a p edložit ke schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.

. 450/2005 Sb.

Z preventivních d vod se doporu uje provést kontrolní hydrogeologický pr zkum
u objekt - vrtané studny u roubenky .p. 111 (na p.p. . 984/5) a pramení jímky (na p.p. .
854/1) využívané domem .p. 118, které se nacházejí v obci Babí cca 200 m západn ,
resp. 300 m severozápadn od lomu a na základ jeho výsledk provád t p ípadné
režimní hydrogeologické sledování t chto objekt , tak aby byl potenciální vliv plánované
t žby zcela vylou en. Objekty je t eba výškov zam it a vztáhnout na výškový systém
Bpv, tak aby bylo možno v budoucnu provád t relevantní srovnání s údaji v lomu.
Obecn se doporu uje sledování hladiny podzemní vody zahájit minimáln jeden rok
p ed vlastní t žbou, resp. p ed snižováním hladiny vody v lomu a dále pokra ovat po
celou dobu t žby, resp. nejmén do prokázání nulového vlivu.
Dot ená lokalita je územím s pravd podobnými 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.

B. Doporu ení pro fázi terénních úprav, t žby a rekultivace:
Kácení d evin a skrývky zeminy p i p íprav t žby provád t mimo hlavní vegeta ní
období - tj. od 1.10. do 31.3. Pokud budou práce provád ny v tomto termínu bude mimo
jiné minimalizován vliv i na populace ohrožených druh
melák , protože bude
vylou ena možnost likvidace jejich hnízd. V následující sezón meláci založí hnízda
mimo narušené plochy.
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Za zlikvidované porosty d evin na mezích se doporu uje provést náhradní výsadbu na
vhodných místech v širším okolí dot eného území. Nap íklad podél polních cest a mezí
v rozsáhlých loukách, které leží východn od obce Babí.
Zvážit provedení záchranného transferu n kolika trs ohrožené bledule jarní rostoucích
v okolí prameništ , které v d sledku t žby vyschne nebo degraduje.
P i rekultivaci lomu up ednostnit ponechání území samovolné sukcesi. Je t eba vylou it
zejména zavážení lomu odpadem nebo srovnání terénu s následným navezením ornice
a rekultivací na lesní nebo zem d lské pozemky. Z pohledu ochrany p írody je
ponechání vyt ženého prostoru samovolnému vývoji optimálním ešením, které zajistí
vznik vhodných podmínek pro n které zvlášt chrán né druhy (ješt rka obecná,
meláci). Vznik nových biotop na zar stajících st nách a zatopeném dn lomové jámy
m že také zvýšit druhovou diverzitu území.
Pokud bude lom po ukon ení t žby áste n zaplaven vodou, bylo by vhodné, aby
krom centrální v tší nádrže byly v okrajových ástech vytvo eny i menší t n , které
nebudou vhodné pro ryby, ale poskytnou prostor pro rozmnožování obojživelník .
Morfologii hlavní nádrže a v tších t ní je t eba upravit tak, aby m ly dostate n
vyvinutou m lkou litorální zónu vhodnou pro rozvoj mok adní vegetace a rozmnožování
obojživelník .
Provozovat t žbu dle povolení k innosti provád né hornickým zp sobem.
Dodržovat technologické postupy dle schváleného Plánu využívání ložiska.
Správným technologickým postupem eliminovat možnost nep íznivých vliv na stabilitu
pozemk a p dní erozi.
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.
Za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezit ší ení prašnosti do okolí - vhodnou
manipulací se sypkými materiály, zkráp ním uloženého materiálu, skladového a
manipula ního prostoru. V pravidelných intervalech provád t kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení ší ení prašnosti.
Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provád t o istu vozovky
a p i zvýšené prašnosti zkráp ní komunikací.
Plnit povinnosti provozovatele zdroj
. 86/2002 Sb., v platném zn ní.

zne iš ování ovzduší, stanovené v § 11 zákona

Okolí lomu je dosud p irozen odvod ováno cca 2 - 4 prameny, které vyv rají výhradn
na východním svahu pod lomem a napájejí bezejmenné vodote e, jež tvo í pravostranné
p ítoky Li né. Pro zám r se doporu uje objem erpané vody rozd lit na cca 2 díly a ty
vypoušt t v místech stávajících pramenních výv r v povodí Li né, tak aby nedošlo
k ovlivn ní vodních a na vodu vázaných ekosystém .
Snížit prašnost z procesu úpravy kamene instalací zkráp ní.
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it skute nou 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.
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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.).

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
ani plán využití ložiska.
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, 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 zásob t žené suroviny a pot ebných surovin a energetických zdroj
b hem provozu zám ru, jakož i druh a množství odpadu bude up esn no v dalším
stupni projektové p ípravy.
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Zpracovatel hydrogeologického posouzení vycházel z ásti z archívních rešerší p vodních
pr zkumných prací v území dostupných v Genofondu a z internetových portál MŽP,
CENIA, VÚV T.G.M. (HEIS) a Královéhradeckého kraje.
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

Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Brno 2006.

R- Královéhradecko, Brno 2002.

SR - Hory a nížiny, nakladatelství

SAV - Academia,

Empla spol. s.r.o.:SEA – Zm na . 5 ÚP m sta Trutnova, 2008.
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,

Databáze - Internetové stránky
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
http://geoportal.cenia.cz
www.heis.vuv.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
www.stachelberg.cz
www.trutnov.cz
http://up.kr-kralovehradecky.cz/uap/ruru/
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E. POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENI ZÁM RU

Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stav bez realizace
zám ru.
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž byla pro
jeho realizaci navržena n která opat ení týkající se zejména projektové p ípravy zám ru ,
legislativních povinností provozovatele a organiza ního postupu p ípravy t žby a provozu a
dále v ov ení vypo tených hodnot výsledného imisního pozadí v hlukové studii. B hem
realizace zám ru a jeho provozu musí být respektována platná legislativa R.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Mapové podklady jsou sou ástí p ílohy . 1 oznámení, technické výkresy jsou v p íloze . 2
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 území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí“ 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 oznamovatele je rozší it t žební prostor kamenolomu Babí a pokra ovat ve
stávající t žební innosti kamene (melafyru) p i zachování osv d eného technologického
postupu, p i sou asné renovaci technologické linky.
V rámci nové plochy k t žb tedy nedojde k žádné zm n technické, technologické ani
v systému dopravy, skrývek a t žby. Principieln se jedná pouze o posun innosti
východním sm rem a navýšení objemu ro ní t žby ze sou asných 70 000 t/rok na cca
120 000 t/rok.
Technologický postup
Plánovanou t žební innost lze rozd lit do následujících fází:
P ípravné a skrývkové práce
T žební innost a odvoz vyt žené suroviny
Technická a biologická rekultivace
Kone ná likvidace pracovišt
Dobývání melafyru je a bude v lomu provád no pomocí rozpojování horniny clonovými
odst ely a následnou nakládkou rubaniny z rozvalu na nákladní vozy pomocí lopatového
rypadla. Rubanina je odvážena na technologickou linku, kde je fináln zpracovávána.
Jednotlivé frakce finálního produktu jsou uloženy na zemní skládky zpevn né betonovými
panely a následn expedovány zákazníkovi.
Umíst ní zám ru, dot ené pozemky
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec: Babí
Katastrální území: Babí
Kamenolom Babí se nachází u obce Babí ve vzdálenosti cca 3 km jižním sm rem od obce
Žaclé a cca 7 km severním sm rem od m sta Trutnov, 1,5 km sv. od obce Babí, 500 m od
silnice . II/300 Babí - Žaclé .
Rozloha území: 7,41 ha (rozší ení prostoru t žby = zám r)
Pozemky: p.p. . 877/1, 877/7, 877/8, 879/4, 884, 823, 826/1, 824, 825, 2840/2, 2850/1,
2850/2, 713/1, 713/3, 703/1, 704, 712, 717/1, 650/2.
Kapacita zám ru
Maximální ro ní kapacita t žební innosti bude 120 000 t/rok.
Poznámka: Pro kamenolom Babí bylo Obvodním bá ským ú adem v Trutnov
rozhodnutí pro maximální t žbu kamene do 200 000 t/rok.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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asový harmonogram t žby
Zahájení další 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 v roce 2009.
Ukon ení zám ru bude po vyt žení ložiska a po provedených rekultivacích a
kone ných pracích. Odhaduje se p ibližn v roce 2050.
Vliv na dopravní infrastrukturu
Zám rem budou využívány stávající komunikace. K navýšení intenzity dopravy vlivem
zám ru nedojde, jelikož je limitována denní výrobní kapacitou zpracovatelské linky. Dojde
pouze k navýšení po tu dní, kdy bude tato doprava probíhat.
Ovzduší
Posuzovaná lokalita nepat 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 a zne iš ující látky vznikající
spalováním pohonných hmot v používaných t žebních mechanismech a nákladních vozidel
(oxidy dusíku, benzen).
V d sledku posunu t žby a zpracování kamene sm rem dál od obytné zástavby dojde
k poklesu maximálních hodinových a denních imisních koncentrací posuzovaných
zne iš ujících látek (zejména snížení p ísp vk ro ních i maximálních denních imisních
koncentrací PM10).
Navýšením p edpokládané ro ní kapacity t žby dojde pouze k zanedbatelnému navýšení
pr m rných ro ních imisních koncentrací NO2 a benzenu.
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 a nadále bude za nep íznivých pov trnostních podmínek - p ekra ován.
Hluk
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie.
B hem t žby bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací techniky a
technologické linky. Dále bude b hem realizace zám ru vznikat hluk provozem
nákladních vozidel zajiš ujících odvoz vyt žené suroviny z t žebny do míst jejích
odb ratel .
Ve všech zvolených modelových bodech budou požadované hygienické limity pro hluk ze
stacionárních zdroj hluku a denní dobu spln ny. Realizací zám ru (porovnání nulové a
aktivní varianty) se stav v posuzované lokalit výrazn zlepší.
Hygienický limit daný pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích není spln n
v modelovém bod . 1 (d m . 125). V uvedeném modelovém bod je spln n limit daný pro
chrán ný vnit ní prostor staveb a denní dobu. Vlivem zám ru zde k dalšímu zhoršení
hlukové situace nedojde. Pouze se zvýší po et pracovních dní v roce, kdy bude hluk
z dopravy zám ru p sobit.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit 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 vypo tené imisní p ísp vky ro ních
pr m rných koncentrací suspendovaných ástic frakce PM10, hodinových a ro ních
pr m rných koncentrací NO2 a ro ních pr m rných koncentrací benzenu pro výhledový stav
nebudou zdrojem zdravotních rizik pro obyvatelstvo v etn odhadnutého pozadí z m ení na
nejbližších m ících stanicích.
Hlukové zatížení ze stacionárních zdroj hluku v dob denní po realizaci rozší ení t žby
nebude zdrojem nep íznivých ú ink hluku. Instalace nové zpracovatelské linky a zm na
jejího umíst ní povede naopak ješt ke snížení stávajícího hlukového zatížení lokality.
Hlukové zatížení z dopravy jen ze zám ru pro výhledový stav v dob denní u výpo tového
bodu 1 (d m p i komunikaci II300 – .p. 125) m že obyvatele siln obt žovat, zhoršovat
komunikaci e í, u ostatních výpo tových bod se nep edpokládají nep íznivé ú inky hluku.
Krajina
Krajina v širším zájmovém území má vyšší estetickou hodnotu. V bezprost edním okolí
dominují lu ní porosty intenzivn jšího charakteru d lené na menší dílce pásy d evin
doprovázející meze.
Lom je založen na výrazném morfologickém h betu H ebínek. Od obce Babí odd luje lom
listnatý les a západní t žební st na.
Vzhledem k tomu, že dojde k rozší ení t žby východním sm rem o dalších 7,41 ha a
zahloubením lomu o cca 25 – 40 m, lze konstatovat, že pokra ováním t žby dojde k set ení
hodnotn jšího místa krajinného rázu, lokálního charakteru.
Estetické a p írodní hodnoty krajiny však nebudou zamýšlenou t žbou negativn
ovlivn ny, zám r nep isp je ke zhoršení dochované p írodní složky krajinného rázu.
Míra ovlivn ní krajinného rázu bude také záviset na zp sobu rekultivace vyt ženého území.
P edpokládá se, že lomová jáma bude ponechána samovolné sukcesi, která navrátí a místy i
zvýší p írodní charakter území.
V bezprost ední blízkosti lomu a plánovanou t žbou dot eném území se nenachází žádné
významné krajinné prvky vyjma navazujících lesních porost .
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.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Realizací zám ru nedojde k ovlivn ní evropsky významných lokalit ani pta ích oblastí.
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Vliv na prvky ÚSES (územní systém ekologické stability)
Vlivem plánovaného zám ru nebudou ovlivn ny prvky ÚSES.
Vliv na horninové prost edí
P i realizaci zám ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt žení zásob
v nevýhradním ložisku kamene - melafyru. Tento vliv lze ozna it za trvalý - nevratný.
P edpokládá se, že t žbou bude dot ena plocha 7,41 ha o hloubce v rozmezí 25 až 40 m
– dle morfologie terénu.
Vlivy na faunu, flóru, d eviny
Pro zám r byl autorizovanou osobou proveden biologický pr zkum a následn zpracováno
biologické posouzení.
Plánované rozší ení lomu se dotkne asi 7 ha ploch, na nichž se vyskytují intenzifikované
louky a v menší mí e také vzrostlé stromové porosty. Biotopy podobného charakteru se
vyskytují na rozsáhlých plochách v širším okolí lomu. Realizací zám ru budou dot eny i
lokální populace n kterých zvlášt chrán ných druh rostlin (bledule jarní) a živo ich
(ješt rka obecná, meláci, k epelka polní). Rozsah ovlivn ných biotop však nebude
takový, aby v širším okolí došlo k úplnému vymizení t chto druh . Pro zmírn ní dopad
zám ru na živou p írodu je možné provést n která opat ení ve fázi realizace i po ukon ení
t žby v kamenolomu. Doporu eným zp sobem rekultivace je ponechání lomu samovolné
sukcesi za sou asného provedení opat ení na podporu vzniku drobných vodních nádrží.
Záv rem biologického posouzení je, že pokud budou respektována navržená doporu ení,
lze zám r realizovat, aniž by došlo k významnému negativnímu ovlivn ní biologicky
hodnotn jších prvk vyskytujících se v zájmovém území.
Voda
Navržený zp sob t žby nevyžaduje technologickou vodu. Pitná voda pro pot eby
pracovník bude p ivážena v cistern . Užitková voda bude v pot ebném množství
zajiš ována extern nebo p e erpávána z lomu.
Splaškové odpadní vody budou svád ny do pevné, nepropustné jímky a pravideln
vyváženy externí odbornou firmou.
Spot eba pitné vody a produkce odpadních vod bude malá.
Srážkové vody - p edpokládá se, že t žebna bude odvodn na p irozeným spádem
terénu, na území vymezeném k t žb suroviny bude využíván stávající akumula ní
prostor pro jímání t chto vod.
Realizace posuzovaného zám ru by se nem la projevit negativn na hydrogeologické
situaci. Nem lo by dojít ani k ovlivn ní hladin podzemních vod nejbližších okolních zdroj .
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 aktualizován
Plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (tzv. havarijní plán).
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P da
Zám r vyžaduje trvalé odn tí p dy ze ZPF o rozloze 6,08 ha. Dot ené zem d lsky
využívané pozemky spadají do V. t ídy ochrany zem d lské p dy, tzn. p dy s velmi nízkou
produk ní schopností, pro zem d lské ú ely postradatelné.
Zám rem budou též dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa, celkem 0,7653 ha.
Odpady
Zám rem se nep edpokládá významná produkce odpad , což dokládá zkušenost
provozovatele stávající t žby provozované 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) Kopie katastrální mapy, m ítko 1 : 2 000
c) Zájmové území na podkladu katastrální mapy
d) Lesní porosty

P íloha . 2: Technické výkresy
a) Mapa provád ných prací, m ítko 1 : 2 000
b)

ezy ložiskem AA´A´´, B B´B´´, C C´C´´, m ítko 1 : 2 000

c)

ezy ložiskem D D´a E E´, m ítko 1 : 2 000

P íloha . 3: Vyjád ení p íslušných ú ad
a) Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu ohledn
dokumentací

souladu zám ru s územn

plánovací

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 . 4: Hluková studie
P íloha . 5: Rozptylová studie
P íloha . 6: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 7: Biologické posouzení lokality
P íloha . 8: Hydrogeologický posudek
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ZAVER OZNÁMENÍ
Oznámení na zám r „Rozší ení území pro t žbu nevyhrazeného nerostu v lomu Babí"
bylo zpracováno podle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní
prost edí ve zn ní pozd jších p edpis .
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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Externí spolupracovníci:
Zpracovatel studie zdravotních rizik:
Ing. Olga Krpatová
Brožíkova 427,
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e- mail: zdravotni.rizika@seznam.cz
Zpracovatel biologického posouzení:
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Tel.: 604 623 654
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