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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Kamenolom Masty – plán otvírky, přípravy a dobývání
od roku 2009 v rámci stávajícího DP“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:
Název: Kamenolom Masty – plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci
stávajícího DP
Kapacita (rozsah) záměru:
Oznamovaný záměr představuje rozšíření těžebního prostoru kamenolomu Masty v obou jeho
částech pouze v hranicích stávajícího dobývacího prostoru. Postupně bude lom rozšířen o cca
100 m SZ směrem, o 40 m Z směrem a o 60 – 100 m JZ směrem (podrobněji je rozsah záměru
znázorněn v grafické příloze oznámení záměru). Tímto dojde k záboru cca 38127 m2
zemědělské půdy v katastrálním území Masty a cca 1500 m2 v katastrálním území Hlinné u
Dobrého. Celkový zábor činí cca 39500 m2 zemědělské půdy. Odnětí z PUPFL v k.ú. Hlinné u
Dobrého na parcele 929/2 představuje 1489 m2.
Při stávající roční těžbě kameniva 350 tisíc tun ročně je v tomto prostoru uvažováno s těžební
činností v období cca 20-ti let. Těžební kapacita, technické a výrobní zařízení a technologie
kamenolomu se nemění.
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Charakter záměru:
Záměrem oznamovatele M - SILNICE a.s. je rozšířit těžební prostor kamenolomu Masty
v obou jeho částech v hranicích stávajícího dobývacího prostoru a pokračovat ve stávající
těžební činnosti při zachování těžební kapacity, technického a výrobního zařízení
a technologie kamenolomu. Jedná se o klasickou těžbu kamene skládající se z primárního
rozpojení horniny clonovým odstřelem a sekundárního rozpojení velkých bloků kamene
hydraulickým kladivem. Následuje přeprava rubaniny nákladními vozidly k technologické
lince (úpravně kameniva). Stávající technologická linka se skládá z násypky s podavačem,
hrubotřídiče, drtiče, dvou granulátorů a třídičů, dopravních pasů, skluzů a ocelových
zásobníků. Jednotlivé frakce finálního produktu jsou uloženy na zemní skládky a následně
expedovány zákazníkovi.
Umístění:
Kraj Královéhradecký
Obec Bílý Újezd (k.ú. Masty), obec Dobré (k.ú. Hlinné u Dobrého) a obec Skuhrov nad Bělou
(k.ú. Svinná u Brocné)
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení záměru: 2009
Předpokládaný termín dokončení stavby: do vytěžení zásob
Oznamovatel: M - SILNICE a.s.
Závěr:
Záměr „Kamenolom Masty – plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci
stávajícího DP“ naplňuje dikci bodu 2.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve
smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude
posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Kamenolom
Masty – plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci stávajícího DP“ nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 16.07.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 28.07.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 21.07.2008,
- Správa CHKO Orlické hory, ze dne 23.07.2008,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, vyjádření ze dne 29.07.2008,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ze dne 28.07.2008.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje a Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod,
oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa)
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vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky
nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje nepožaduje další posuzování záměru
podle zákona a souhlasí z hlediska zájmů chráněných orgány veřejného zdraví s oznámením
záměru za předpokladu, že v dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009
v rámci stávajícího DP“ bude jednoznačně stanovena trasa příjezdové komunikace ke
kamenolomu Masty od silnice č. I/14 a v případě vedení příjezdové trasy přes obec Bílý Újezd
bude dopracována hluková studie o vliv dopravy kamenolomu na obytnou zástavbu podél
komunikace č. III/32116, popř. bude doložen návrh protihlukových opatření.
Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje uvádí
následující:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje nepožaduje další posuzování záměru
podle zákona a souhlasí z hlediska zájmů chráněných orgány veřejného zdraví s oznámením
záměru za předpokladu respektování výše uvedených připomínek v Plánu otvírky, přípravy
a dobývání záměru.
Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, ve svém vyjádření konstatuje, že
v oznámení záměru chybí údaje o recipientu, kam odcházejí vody po předčištění v ČOV.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Záměrem není vybudování nové ČOV. Vody ze stávající ČOV jsou svedeny do stávajícího
recipientu, tj. do Zlatého potoku.
Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje na
skutečnost, že z oznámení není zřejmé, jaké druhy a kategorie odpadů budou vznikat
v jednotlivých fázích realizace a provozu záměru a požaduje seznam odpadů uvedených
v oznámení rozdělit v závislosti na jednotlivých fázích.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Odpady, které budou vznikat při přípravě, výstavbě nebo provozu záměru budou upřesněny
v navazujících správních řízeních. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody, požaduje, aby k rozšíření
kamenolomu v jižní části došlo maximálně po stávající obslužnou komunikaci spojující
těžební prostor s úpravnou a nedošlo k jeho většímu přiblížení k vodnímu toku Zlatý potok.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Realizací záměru nedojde k přiblížení těžby k vodnímu toku Zlatý potok blíže než po stávající
obslužnou komunikaci spojující těžební prostor s úpravnou.
Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany lesa, požaduje doplnit
dokumentaci o: posouzení vlivu stavby na lesní ekosystémy v blízkosti kamenolomu,
charakter vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa, návrh rekultivace pozemků
určených k plnění funkce lesa, zákres situace do lesnické porostní mapy.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Plánovaným rozšířením těžebního prostoru se bude těžba vzdalovat od lesních porostů.
Vzhledem k tomu, že kapacita těžby kamene a jeho zpracování se ve srovnání se stávajícím
stavem nemění, nedojde ke zvýšení nepříznivých vlivů na lesní porosty ve srovnání se
stávajícím stavem.
Zásah do lesních porostů na pozemku č. 929/2 o výměře 1489 m2 není v oznámení hodnocen
jako významný. Způsob vynětí pozemků, návrh rekultivace a zákres situace do lesnické
porostní mapy bude předmětem navazujících řízení.
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S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Kamenolom Masty – plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci
stávajícího DP“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí,
a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 11645/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Dobruška
3) Obec Dobré, Dobré 9, 517 93 Dobré
4) Obec Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Dobruška
4) Obecní úřad Dobré, Dobré 9, 517 93 Dobré
5) Obecní úřad Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
6) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
7) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
8) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Lomní 353, P.O. BOX č. 33, 541 01 Trutnov
9) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 323, 516 Rychnov nad Kněžnou
Oznamovatel:
M - SILNICE a.s., zastoupená RNDr. Vladimírem Ludvíkem, Veverkova 1343,
500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice III
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