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ÚVODNÍ ČÁST 
Společnost ENVING s.r.o. byla pověřena k vypracování Oznámení pro zjišťovací řízení, podle 

§ 7 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), pro záměr 

„Obnovení těžby v kamenolomu Černětice“ (dále v textu jen ČERNĚTICE). 

Ve společnosti ENVING s.r.o. byl řešením této problematiky pověřen Ing. Miroslav Lepka, 

který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti vydaného MŽP ČR pod č.j. 

4448/729/OPV/93, jehož kopie je dále doložena. 

Na vlastním vypracování Oznámení se podíleli další pracovníci společnosti a externí 

pracovníci, kteří jsou specialisté na jednotlivé odborné okruhy řešených problémů v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

Ochrana ovzduší: Ing. Luděk Dvořan – Enving s.r.o. 

Hluková studie:  Enving s.r.o. (František Brzobohatý) 

Rozptylová studie: Bucek s.r.o. (Ing. Pavel Cetl) 

Ochrana přírody: Ageris s.r.o. (RNDr. Jiří Kocián) 

Předmětem záměru ČERNĚTICE je dotěžení zbytkových zásob ruly, jako stavebního kamene, 

v části „A“ dobývacího prostoru Černětice. 

Oznamovatelem záměru ČERNĚTICE je společnost: 

ERB invest s.r.o. – Ve Svahu 839/13, 147 00 Praha 4 - Podolí. 

Oznámení pro zjišťovací řízení, podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění, je pro záměr ČERNĚTICE vypracováno v rozsahu dle 

přílohy č. 4 zákona, s přihlédnutím k zásadám pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 2 zákona. 

Základními výchozími podklady k vypracování Oznámení pro záměr ČERNĚTICE jsou 

předané projekty: 

/1/ Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska dobývaného povrchovým způsobem 

v dobývacím prostoru Černětice, lom Volyně (POPD), Ing. Alexandr Rudolf, Tachovská 9, 323 

25 Plzeň – Bolevec – červenec 2014. 

/2/ Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou v DP Černětice, kamenolom Volyně 

(PSR), Ing. Alexandr Rudolf, Tachovská 9, 323 25 Plzeň – Bolevec – červenec 2014. 

Dobývací prostor záměru ČERNĚTICE se nachází v k.ú. 704628 Černětice. 

Dopravně bude záměr ČERNĚTICE napojen na stávající dopravní infrastrukturu v území. 

Charakteru záměru ČERNĚTICE je přizpůsobena hloubka rozpracovanosti jednotlivých statí 

Oznámení, kde nejsou ve větších podrobnostech řešeny vlivy na životní prostředí, které u 

tohoto typu záměru nejsou reálné, nebo nejsou ani předpokládány. 

Životnost záměru ČERNĚTICE je podmíněna stavem zásob tohoto ložiska a objemem 

prováděných ročních těžeb na tomto ložisku. Po vytěžení zásob a ukončení těžební činnosti 

musí být provedena sanace a rekultivace území dotčeného těžbou, v souladu s platnými 

předpisy. 

Vzhledem k charakteru záměru ČERNĚTICE, je problematika možného vzniku havárií a 

havarijních stavů posouzena v rozsahu, který odpovídá úrovni informací o záměru 

ČERNĚTICE, známých v době vypracování Oznámení. 



Obnovení těžby v kamenolomu Černětice                                                                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  6 

 

 

 



Obnovení těžby v kamenolomu Černětice                                                                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  7 

ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. OBCHODNÍ FIRMA 

 

ERB invest s.r.o. 

 

2. IČ 

 

IČ: 273 75 625 

 

3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) 

 

Ve Svahu 839/13 

147 00 Praha 4 – Podolí 

 

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO 

ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele:  Ing. Jiří Jeníček – jednatel 

Bydliště:    Vranovská 1964/21, 251 01 Říčany 

Telefon (GSM):    +420 602 327 954 
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. Základní údaje 

 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru: „Obnovení těžby v kamenolomu Černětice“ 

(V dalším textu Oznámení je pro tento záměr používána zkratka záměr ČERNĚTICE). 

Zařazení záměru: Dle zpracovaného podkladového projektu /1/ - POPD je předpokládána 

maximální výše roční těžby až cca 250 000 tun nerostné suroviny. Záměr ČERNĚTICE tak 

bude naplňovat příslušnou limitní hodnotu, stanovanou v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí a zařazení záměru ČERNĚTICE je podle přílohy č. 1 

následující: 

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B. 

bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok;………. 

Příslušným úřadem, který zajišťuje provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Jihočeského 

kraje – Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Identifikace záměru ČERNĚTICE: 

Název stanoveného dobývacího prostoru:  ČERNĚTICE 

      FMD č.j. 55166/1971 

      ze dne 20.4.2072 

Evidenční kniha:     díl: 7 folio: 0280 

Název a identifikační číslo katastrálního území: 

Podle katastru nemovitosti:   Černětice 704628 

Základní územní jednotka:   Volyně 551970 

Název a kód okresu:    Strakonice 3307 

Číslo a označení ložiska v bilanci výhradních 

ložisek nerudních surovin:    3068800 Volyně 

Druh nerostné suroviny:    nevyhrazený nerost 

Surovinový druh:     stavební kámen – SK 

Technologický typ, případně užitková složka 

užitková složka:     drcené kamenivo – DK 

      lomový kámen – LK 

Druh horniny:     biotitická pararula 

Ve vztahu ke stanoveným příslušným limitním hodnotám přílohou č. 1 k zákonu č. 100/2001 

Sb. je pro záměr ČERNĚTICE určující údaj o předpokládaném ročním úbytku zásob (kapacita 

těžby) nerostných surovin, který je v projektu /1/ - POPD stanoven následovně. 

Stav vykázaných a vytěžitelných zásob na ložisku: 379 000 m3 

Úbytek zásob je zvažován podle velikosti odbytu drceného kameniva v rozsahu: 

od cca 60 000 tun/rok až po cca 250 000 tun/rok, 

při čemž horní hranice odbytu může být dosaženo spíše výjimečně. 

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Ložisko stavebního kamene - ruly Černětice se nachází v okrese Strakonice v k.ú. Černětice a leží 

mezi obcemi Černětice a Malenice (cca 1,3 km jihozápadně od centra obce Černětice a 

cca 1,6 km severovýchodně od centra obce Malenice). Ložisko na západě hraničí skalním 

zářezem a s tokem říčky Volyňka, se kterým je souběžně vedena železniční trať Strakonice – 

Vimperk (žel. trať č. 198). Říčka Volyňka v tomto úseku protéká poměrně úzkým údolím 

přibližně ve směru od jihu na sever. Ložisko se na východě a jihovýchodě začleňuje do 

vyvýšenin u obce Černětice, které na jihovýchodní straně přechází do kupovitého hřbetu 
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Bukovec (640 m n.m.). Komunikačně je lom připojen příjezdovou komunikací napojenou na 

státní silnici III/1442 mezi obcemi Černětice-Malenice. 

Záměr ČERNĚTICE se nachází na území: 

Kraj:   Jihočeský kraj 

Okres:   Strakonice 

Obec:   Černětice – část správního území města Volyně 

Katastrální území: 704628 Černětice 

 

Obr. 1 Vyznačení polohy záměru ČERNĚTICE ve výřezu z mapy širší situace území 

  

 

Obr. 2 Územní plán Volyně - výřez z hlavního výkresu 

 
 

Ložisko rul v DP Černětice bylo těženo k výrobě drceného kamene již od šedesátých let 

minulého století. Ložisko je dobýváno stěnovým lomem označovaným jako „Lom Volyně". 

V letech 1984 - 1985 byl DP provozně rozdělen na dvě části, tzv. „těžební lokality“ A a B. 

V části „A“ byl rozhodnutím OBÚ Plzeň č.j. 3717/84 ze dne 3.12.1984 schválen POPD 

s platnosti do 31.12.1996, v části „B“ pak rozhodnutím téhož úřadu č.j. 982/85 z 30.4.1985 

„Plán likvidace lomu“. V následných letech byla provedena sanace a rekultivace části „B“ DP, 



Obnovení těžby v kamenolomu Černětice                                                                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  10 

v části „A“ pak byla až do roku 1995 realizována těžba dle schváleného POPD. Vzhledem 

k usměrňování objemu těžby v závislosti na poptávce po těžené surovině, nebylo ložisko 

dotěženo v celém projektovaném objemu, ale cca 50% vyhodnocených zásob zůstalo 

nevytěženo. 

Předmětem záměru ČERNĚTICE je dotěžení zbytkových zásob ruly, jako stavebního 

kamene, v části „A“ DP Černětice, která se nachází na stabilizované ploše s ozn. TN – Plochy 

těžby nerostů. 

Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a 

dobývacího prostoru: 

Chráněné ložiskové území 

Chráněné ložiskové území pro ložisko Černětice bylo vymezeno ze zákona v 

hranicích dobývacího prostoru (viz odst. 4, § 43 „Přechodná ustanovení“ zák. č. 44/1988 

Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Dobývací prostor 

Dobývací prostor Černětice byl stanoven rozhodnutím Ministerstva dopravy, Praha, zn. 33 

629/65-57 ze dne 6.10.1965 v rozloze 7ha a 19a. Tento dobývací prostor byl následně 

rozšířen rozhodnutím FMD Praha č.j. 55 166/1971 ze dne 20.4.1972 na plochu 14 ha, 76 a, 

83 m2, což je 0,147683 km2. Dobývací prostor je vymezen 11-ti vrcholy, jeho prostorové 

hranice tvoří svislé roviny proložené stranami tohoto 11-ti úhelníku. 

Zajištění plnění podmínek z rozhodnutí o stanovení DP: 

1) Dobývání bude prováděno stěnovým lomem, těžba se bude provádět clonovými odstřely. 

Splněno - lom je tímto způsobem již otevřen, v projektu POPD kap. 1.2.4. Dobývací metoda, 

rozvádí způsob těžby jako stěnový lom o čtyřech etážích a trhací práce velkého rozsahu – 

budou prováděny clonové odstřely. 

2) Při provozu kamenolomu nesmí být rušen provoz na přiléhající trati ČD {dříve ČSD} 

Strakonice - Vimperk a střelné práce smějí být prováděny pouze podle podmínek stanovených 

drážním orgánem. 

Splněno - těžební fronty jsou orientovány zhruba rovnoběžně s železniční tratí. U železniční 

trati je ponechám ochranný pilíř a skalní masiv mezi těžebním prostorem „A" a žel. tratí byl 

zajištěn podle alternativy č. 3 Závěrečné zprávy n.p. Stavební geologie Praha - posouzení 

stability skalního svahu v lomu Volyně. Generální projekt TPVR - clonových odstřelů bude 

odsouhlasen drážním orgánem. 

3) Při trhacích pracích s el. roznětem smí být použito jen rozněcovadel s 

bezpečnostním proudem 0,18A a větším. Na veřejných komunikacích v okolí lomu musí být 

umístěny výstražné tabule se zákazem používání radioelektrických a radiolokačních 

zařízení. 

Splněno - typy použitelných roznětů a rozněcovadel budou stanoveny generálním technickým 

projektem odstřelů, výstražné tabule budou umístěny dle požadavků. 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Vzhledem k tomu, že v širším okolí záměru ČERNĚTICE není prováděna žádná jiná těžba 

nerostů, není předpokládána možnost kumulace s jinými záměry obdobného charakteru. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 

odmítnutí 

Vlastníkem dobývacího prostoru (DP) kamenolomu v Černěticích je společnost EBR invest s.r.o. 

jejímž předmětem podnikání je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem podle 

zákona č. 61/1988 Sb. (viz kopie Výpis z evidence dobývacích prostorů OBÚ v části Samostatné 

přílohy). 

Důvodem záměru ČERNĚTICE je obnovení těžby zbylých zásob nerostných surovin na 
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dobývacím prostoru, jejichž množství bylo stanoveno následovně: 

Při geologickém průzkumu v části „A“ DP, provedeném v roce 1965, bylo v této části ložiska 

vyhodnoceno 965 000 m3 zásob nerostné suroviny. Geologický průzkum byl proveden tehdejším 

těžařem ŽPSV PŘ Ostroh. 

Podle výkazu Geo (MŽP) V3-01 byly k 31.12.1995 na ložisku vykázány zásoby : 

bilanční prozkoumané volné 379 000 m3 

bilanční vyhledané volné  0 m3 

bilanční vázané celkem  0 m3 

nebilanční celkem   0 m3 

geologické zásoby celkem  379 000 m3 

z toho vytěžitelných celkem  379 000 m3 

Vzhledem k tomu, že v následném období na ložisku neprobíhala žádná činnost, zůstává tento 

vykázaný stav nezměněn a na ložisku jsou vedeny zásoby ve stejném objemu. 

Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 

výhradního ložiska 

a) geologie širšího okolí ložiska 

Ložisko rul Černětice zasahuje do oblasti šumavské větve moldanubika-regionální geologické 

jednotky a to do prostoru jižně od Strakonic, který je vklíněn mezi středočeský pluton a 

centrální masiv na jihu. Hlavní charakteristikou této oblasti jsou průniky drobných i větších 

masivků hlubinných hornin žulového, granodioritového charakteru v plášti migmatizací 

metamorfovaných pararul až ortorul. Migmatity tvoří plášť středočeského plutonu. V širším 

okolí ložiska došlo postupně k metamorfosám a k vrásnění spolu s dalšími pohyby 

tektonickými. V jednotvárné sérii vyznačuje se metamorfosa injekční vedle kontaktní nad 

původní, regionální. Metamorfosou injekční vznikly migmatity a migmatizované ruly a to 

jednak staršího původu - migmatity injekční, jednak mladšího původu - migmatity 

metasomatické. Taktéž vrásnění postihlo oblast nejméně dvakrát. Tektonika této části oblasti 

širšího okolí je složitá. Krystalické břidlice jsou intensivně zvrásněny. Území je 

prostoupeno několika systémy tektonických poruch, ve kterých bylo prokázáno několikeré 

opakování pohybů. 

b) geologie vlastního ložiska 

Ložisko leží na rozhraní jednotvárné a pestré série severní části šumavské větve moldanubika. 

Vápence a erlány se však při průzkumných pracích neobjevily. Kamenolom je založen na 

jednom z laločnatých výběžků severozápadního úbočí masivu Bukovec. 

Ložisko je tvořeno biotitickými pararulami, silně tektonicky porušenými a injektovanými, 

takže místy přecházejí až do migmatitů. Ruly jsou prostoupeny místy vložkami vápenců, erlánů a 

žilami aplitické žuly a granodioritového porfyritu. Svrchní partie ložiska jsou tvořeny silně 

navětralou rulou nebo aplitickou žulou, která směrem do nadloží přechází do rulového eluvia a 

dále do přemístěného eluvia ze sutí. 

Úložní poměry odpovídají procesům metamorfósním se základní charakteristikou tektonických 

prvků - migmatisované ruly jsou plástevnaté, kompaktní, vrstevné plochy bývají poměrně ploché, 

slabě vrásčité, migmatity tvoří většinou lavice, vrstevné plochy mírně zprohýbané. 

Hlavní tektonické směry puklinového charakteru jsou nejčastěji Z - V, kdežto vrstevné se pohybuji ve 

směru S - J a ojediněle SZ - JV, JZ - SV. 

c) petrografie ložiska 

Z hlediska petrografického lze ložisko rozdělit do dvou částí. 

Ve svrchní (podpovrchové) části střídavě probíhají vrstvy biotitických pararul, zvětralých až 

navětralých, pak slabě injekované ruly s průniky žilných vyvřelin. 

Teprve pod touto linií následují zcela kompaktní migmatisované ruly, migmatity a migmatity 

silně granitisované s průniky amf. biot. dioritů. 

Stručný popis hornin významně zastoupených na ložisku: 

Pararuly biotitické, barvy hnědošedé v navětralém stavu tmavohnědé, hrubo až středně zrnité, 
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často svráštělé a zprohýbané mikrovrásněním, struktura porfyroblastická až 

lepidoblastická, textura pararelní ruly slabě injektované obyčejně tmavošedé, páskované a v 

tmavých obměnách jemnozrnné, jinak až mezi jemnou a střední velikostí zrn hlavních součástek, 

biotit uspořádaný plošně. Struktura lepidoblastická až porfyroblastická,_ štípatelné podle 

plástevných ploch a podle klivážní puklinatosti. Přecházejí místy do světlých migmatitů 

migmatity až silně granitisované migmatity, nejhouževnatější kámen ložiska tmavošedé barvy, 

pruhované tmavomodře až tmavohnědozeleně. Struktura více granoblastická než porfyroblastická, 

textura paralelní s odlučností lavicovitou a puklinovou převážně směru V - Z, s kolmým úklonem 

amfibolicko-biotitických dioritů až porfyrů s některými drobnými závalky magmatitů. 

Tato hornina je tmavomodrošedá místy tmavozelené, struktura holokrystalicko-

porfyrická, v základní hmotě jemně zrnité tmavošedé (převážně zrnka amfibolu) převládají 

vyrostlice křemene xenomorfně omezené nad živci s omezením hypidiomorfním. Živce 

jsou na povrchu slabě kaolinisovány. Biotit roztroušen v drobných šupinkách. Textura je 

všesměrná. Tato hornina je v ložisku nejtvrdší a nejhouževnatější žula aplitická, barvy světlešedé 

až světle běložluté, je středně zrnitá s velmi malým podílem světlé i tmavé slídy. Zato převládají 

živce. Hornina je tvrdá, odolná, avšak její lavicovité uspořádání je velmi často dislokováno 

puklinovým systémem. Struktura hypidiomorfně zrnitá, textura všesměrně zrnitá silně 

vrásčité až jílovité ruly (nejdrobivější). Tyto jsou jednak ve svrchních podpovrchových 

partiích ve směsi eluvia a hrubých suťových kamenů, které s hlínou písčitojílovitou tvoří 

skrývkový horizont nejvýše 5 m. 

d) hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hydrogeologické poměry na lokalitě jsou jednoduché. Celé území je odvodňováno řekou 

Volyňkou (nadmořská výška cca 470 m n.m.) a jejími přítoky. Povrchový plášť ložiska 

poskytuje možnost vsakování srážkové vody, která sotva dosáhne souvislejší horizont podzemní 

vody, když její větší množství stéká po spádu a zbytek po kolmých tektonických puklinách značně 

hluboko až pod základní bázi lomu. I když se ukazují zjevy skalní vlhkosti na puklinách, je 

masiv ložiska téměř bezvodý. Také při dosud prováděných těžebních pracích nebyl zjištěn 

přítok vody. 

Umístění záměru ČERNĚTICE je určeno polohou ložiska stavebního kamene a stanoveného 

DP Černětice.  

Na základě podnikatelského rozhodnutí nového majitele lomu (ERB invest s.r.o.) byly zadány a 

vypracovány projekty /1/ - POPD a /2/ PSR pro záměr ČERNĚTICE. 

Tyto projekty jsou vypracovány jako jednovariantní a jsou výchozími podkladovými materiály 

pro záměr ČERNĚTICE, který je v následujících částech Oznámení posuzován z hlediska 

možných vlivů na sledované složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Z uvedených hledisek je řešení záměru ČERNĚTICE ve zpracovaném projektu /1/ - POPD 

stručně popsáno následovně. 

Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody vázanosti a 

opatření k jejich pozdějšímu vydobytí 

V rámci zpracovaného POPD, v řešené ploše části ložiska, nejsou žádné zásoby vázané v 

ochranných pilířích. 

Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, přípravou a 

dobýváním ztíženo, nebo ohroženo a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí 

Těžba ložiska je v plánu otvírky, přípravy a dobývání řešena tak, že nedojde k žádnému ztíženi 

nebo znemožnění vydobytí některé části ložiska v DP Černětice. 

Podmínky využitelností zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené 

části ložiska 

Podmínky využitelnosti zásob pro ložisko Černětice podle §13 zák. č. 44/1988 Sb. v platném 

znění. 
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I. Zásady a rozbor parametrů pro výpočet zásob 

Ložisko Černětice bylo vyhodnoceno jako ložisko nerudních surovin stavebního kamene. Jeho 

kvantitativní a kvalitativní parametry jsou stanoveny těmito ukazateli: 

A. Kvantitativní ukazatelé - zásoby 

Množství zásob suroviny   bilanční  nebilanční 

0,8 mil. m3 0,2 mil. m3 

B. Kvalitativní ukazatelé 

Bilanční surovina musí odpovídat svou kvalitou platným normám pro výrobu, hutného kameniva 

pro stavební účely podle ČSN EN 13055-2, 12620+A1, 13043, 13139, 13242+A1 a 13450. 

Za škodlivinu je považována surovina neodpovídající výše uvedeným technickým normám. 

Předpokládaná výše obsahu škodlivin 5 %. 

C. Ložiskové a úložní poměry 

Zásoby     bilanční  nebilanční 

Mocnost suroviny minimálně  10 m  5 m 

Skrývkový poměr v posuzovaném bloku 1:7  1:5 

II. Obecné podmínky využitelnosti 

A. Geologické poměry 

Ložiskový masiv je převážně tvořen z hornin krystalických břidlic-injikovaných rul, migmatitů, až 

silně granitisovaných migmatitů s místními přechody do amfib. dioritů s několika nepříliš 

mocnými žilami aplitických žul. 

B. Hydrogeologie 

Vzhledem k předpokládané úrovni hladiny podzemní vody v úrovni říčky Volyňky cca 10 m pod 

úrovní projektované spodní báze lomu, není předpoklad omezení vydobytí zásob. Ložisko 

je „suché“ a není předpoklad omezení vydobytí zásob z důvodu tektonické členitosti bloku. 

V částech ložiska postižených tektonickou činností bude realizována selektivní těžba suroviny 

(výkliz). 

C. Báňsko-technické poměry 

Jako surovina vhodná pro výrobu jsou považovány biotitické pararuly odpovídající svými 

kvalitativními vlastnostmi příslušným technickým normám. Charakter ložiska tj. úklon „vrstev“, 

přítomnost zlomových struktur, petrografická stálost horniny dává předpoklad jednoduchých báňsko-

technických podmínek dobývání ložiska. 

Těžba ložiska je předpokládána ve čtyřech těžebních etážích v nadmořských výškách 518, 500, 

485 a 473 m n.m. 

Způsob otvírky, přípravy a dobývání jejich členěni, časová i věcná návaznost prací, 

zajištěni předstihu průzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, předstihu skrývky, 

postup dobýváni zásob 

Zajištění předstihu průzkumu 

V současnosti se neuvažuje s provedením geologicko-průzkumných prací. V případě, že při 

dalším těžebním postupu dojde k nepředpokládaným komplikacím a geologie ložiska se 

bude výrazně lišit od současného stavu, bude potřebným způsobem přehodnocena geologická 

situace na ložisku. 

Skrývkové práce 

Skrývkové práce budou prováděny jen v minimálním rozsahu. Převážná část těžebního 

prostoru je již skryta. Jejich rozsah je vyznačen na mapě těžebních postupů v měř. 1:1000. 

Skrývkové práce budou prováděny v předstihu vzhledem těžebním řezům a to pomocí dozeru a z 

místa nakládky budou skrývkové hmoty odváženy na projektovanou deponii situovanou při 

západní hranici DP v zatáčce hlavní komunikace v těžební lokalitě „A“. Výška odvalu nepřesáhne 

5 m. Jedná se především o humusové a horninově navětralé vrstvy, které budou zapracovány při 

následné rekultivaci. 

Přípravné práce 

K odvozu rozpojené horniny z etáží se budou nadále používat stávající lomové komunikace 
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rozšířené a projektované úseky. Ke skladování drceného kameniva bude využíváno plato lomu. 

Odvalové hospodářství 

V současné době nejsou na ložisku zřízeny žádná tělesa odvalu. Staré odvaly byly částečně rozebrány 

a zbylé části zrekultivovány při již provedené rekultivaci těžební části „B“ DP Černětice v rámci 

plánu likvidace této těžební lokality schváleného OBÚ Plzeň dne 30.4.1985 pod č j. 982/85. 

Dočasný odval skrývkových hmot, cca 17.500 m3, které jsou při západním okraji DP budou uloženy 

v oblouku komunikace na pozemcích PK 327/1 a 330/1 a KN 327/3, 327/4, 645, 646, 647, 648 a 

638/3. Výška odvalu nepřesáhne na západní straně 5 m. 

Časová a věcná návaznost prací, předstih skrývky, postup dobývání zásob 

Doposud provedené skrývkové práce zajišťují dostatečný předstih pro zajištěni postupu na 

všech těžebních etážích. Předstih paty skrývkového řezu před prvním těžebním řezem musí zajišťovat 

plnou bezpečnost práce, zajistit možnost dalšího bezpečného pokračování skrývkových prací. 

Vzhledem k variabilnosti skrývek bude předstih dvojnásobkem mocnosti skrývek, přičemž minimální 

předstih musí být 10 m od hrany těžebního řezu. Postup dobýváni bude probíhat na všech čtyřech 

etážích podle požadavků odběratelů na kvalitu zpracované suroviny za podmínek stanovených v 

technologickém postupu pro povrchové dobývání. 

Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití, zvláštní opatření při 

zaváděni nových dobývacích metod 

Dobývání bude pokračovat povrchovým způsobem, stěnovým lomem, těžbou ve čtyřech 

projektovaných etážích. Primární rozpojování nerostné suroviny bude prováděno pomoci 

trhacích prací velkého rozsahu - clonovými a plošnými odstřely podle generálního technického 

projektu odstřelů. Sekundární rozpojování případných velkých kusů kamene bude prováděno 

kombinací mechanického rozpojování s trhacími pracemi malého rozsahu. Těžba kameniva z 

rozvalu, odvoz do úpravny a následná expedice drceného kameniva bude realizována 

mechanizovanými prostředky (lžícové rypadlo, kolový nakladač, sklápěcí vozidla). Zavádění 

nových dobývacích metod se na ložisku v současné době nepředpokládá. 

Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů, umístění a časový sled 

provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti, generální svahy 

výsypek, parametry výsypkových stupňů, opatření proti sesuvům 

Mocnosti skrývek se na ložisku (dle závěrečné zprávy geologického průzkumu) pohybují od 0,5 

m do 8,0 m, v této části ložiska pak kolem 1 m. Minimální předstih paty skrývkového řezu od 

hrany těžebního řezu bude 10 m. Konečný svah skrývkového řezu se bude pohybovat v 

rozmezí 35° - 50° a závěrečný předstih skrývky před těžebním řezem bude 3 m. 

Skrývkové práce budou prováděny v souladu s provozní dokumentací - technologickým 

postupem pro provádění skrývkových prací, doprava skrývkových hmot v souladu s dopravním 

řádem, ukládání skrývkových hmot na odval podle technologického postupu pro provoz 

výsypek, odvalů a skládek. 

Generální svah lomu je stanoven pro ukončeni hornické činnosti na ložisku do 50°. 

Výšky těžebních řezů etážích byly stanoveny takto: 

I. těžební etáž v úrovni 518 m n.m.  0 - 15 m 

II. těžební etáž v úrovni 500 m n.m.  18 m 

III. těžební etáž v úrovni 485 m n.m.   15 m 

IV. těžební etáž v úrovni 473 m n.m.  12  m 

Těžba bude probíhat současně ve všech čtyřech etážích. Základní postup těžby bude směrem JV, 

přičemž porubní fronty budou orientovány zhruba rovnoběžně s železniční tratí ve směru 

SV - JZ. Touto orientací těžby při ponechání ochranného pilíře u žel. tratě (za koncem vlečkové 

koleje) se zajistí omezení nepříznivých účinků těžebních, potažmo trhacích prací na železniční 

těleso. Šířka pracovních plošin na etážích se stanovuje minimálně na 15 m. Je určena se zřetelem na 

zajištění stability dobývacích a nakládacích strojů, dopravních strojů pro zajištění bezpečnosti práce 

a provozu na etážích. Okraje etáží musí být očištěny a ohrazeny ve vzdálenosti, kde je etáž 

stabilní a bez zátrhů. Prvořadým předpokladem opatření proti sesuvům lomových stěn je 
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stabilita závěrného svahu lomu. Ta bude zajištěna dosavadním způsobem rozpojování horniny 

uplatňovaným na ložisku s konečným úhlem závěrných svahů do 50°. Poněvadž dosud na ložisku k 

sesuvům lomových stěn nedocházelo, nepředpokládáme v budoucnu z důvodu vlastnosti 

horniny (textura, petrografické složení) i stanovených technických parametrů závěrných svahů 

možnost vzniku sesuvů. Odval - deponie skrývkového materiálu, bude provozován po celé období 

hornické činnosti na ložisku. Pro zvýšení stability odvalu bude v místě paty odvalu ukládán 

lomový kámen, skrývkové hmoty pak do zbývajících částí projektovaného odvalu budou volně 

sypány. Projektované parametry odvalu - výška do 5 m, konečný svah 30° dávají předpoklad 

stability tělesa odvalu. 

Opatření proti vedení prací u hranic dobývacího prostoru, údaje o důlních dílech nebo 

plánovaných prací v sousedním dobývacím prostoru pokud by se práce mohly vzájemně 

ovlivňovat a potřebná opatření 

Hranice dobývacího prostoru budou vytyčeny v terénu v místě, kde budou probíhat skrývkové 

práce tak, aby nedošlo k překročení této hranice pracemi souvisejícími s přípravou, otvírkou a 

dobýváním výhradního ložiska. V ostatní části obrys lomu souhlasí s hranicemi dobývacího prostoru 

Černětice. V okolí dobývacího prostoru Černětice se nenacházejí jiná důlní díla nebo dobývací 

prostory, takže nedochází k vzájemnému ovlivňování ani ohrožování prací a tudíž k nutnosti 

stanovení potřebných opatření. 

Způsob rozpojování hornin 

Primární rozpojování hornin bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu - především 

clonovými odstřely. Plošné odstřely budou používány pro otvírkové účely. Toto rozpojování bude 

prováděno v souladu s generálním technickým projektem odstřelů vypracovaným pro clonové a 

plošné odstřely, kde bude tato problematika podrobně řešena. 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů kamene bude prováděno bud' trhacími pracemi malého 

rozsahu nebo mechanicky pomocí pneumatického bouracího kladiva. Pro trhací práce malého 

rozsahu bude vypracován technologický postup, který podrobně stanoví postup při sekundárním 

rozpojování hornin. Trhací práce velkého a malého rozsahu a rovněž rozpojování kamenů 

nadměrné velikosti bouracím kladivem se z důvodu hluku nebude provádět v období měsíců 

červenec a srpen. 

Umístění důlních staveb sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v 

lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné 

těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena 

rekultivace pozemku. 

V dobývacím prostoru se nacházejí pozůstatky stavby technologické linky a budovy sociálního 

zařízeni. S využitím stávající technologické linky se neuvažuje, bude zlikvidována. V lomu je k 

dispozici budova skladu výbušnin, nebude využívána, trhací práce budou prováděny dodavatelsky. 

Objekty dílen, kanceláří a soc. zařízení jsou situovány za tratí ČD, mimo těžební prostor, 

v dostatečné vzdálenosti a nebudou vystaveny přímým účinkům těžby. 

Mechanizace a elektrizace, doprava, rozvod vody a zajištění provozu materiálem 

Mechanizace 

Skrývkové práce - budou prováděny dieselovým rypadlem s podkopovou lžíci. Skrývkové hmoty 

budou odváženy na místo uložení pomocí nákladních automobilů (zajišťovaných buď dodavatelsky, 

popř. ve vlastní režii). 

Těžební práce - budou prováděny opět s využitím lžícového rypadla, případně kolovými nakladači, 

které budou realizovat nakládku do násypky mobilní drtící soupravy. 

Úpravna - drtič, který bude surovinu upravovat na hrubou frakci, bude umístěn přímo v prostoru těžebny 

na jednotlivých etážích, bude vybaven obvyklým zařízením pro zpracování a předrcování na frakci 

cca 0-125. Mobilní dieselagregátová drtící a třídicí jednotka bude umístěna na bázi staré části lomu „B“ 

(cca v místě, kde se nacházela původní úpravárenská linka). Její vybavení se bude měnit s 

postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie a s požadavky na 

variabilitu finálních frakcí (sekundární drtící a třídící stupeň). Předpokládaný hodinový výkon 

http://popř.ve/
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bude 250 t/h. Finální třídění frakcí 0-32, 0-63 a 32-63, příp. další frakce budou stanoveny dle 

požadavků odběratelů. V případě potřeby bude použito mobilní třídící zařízení, které umožní 

rozšířit sortiment o další frakce třídění. Drtiče i třídič budou vybaveny zařízením pro snížení 

prašnosti (mlžením), dle technických parametrů jednotlivých zařízení. 

Elektrizace 

Elektrický proud o napětí 22 kV je přiváděn volným vedením k stožárové trafostanici, 

která je umístěná v prostoru technického a sociálního zázemí lomu. S jejím využitím se v 

současnosti uvažuje jen pro potřebu dílen, kanceláří a soc. zařízení. 

Doprava 

Skrývkových hmot bude prováděna nákladními automobily, doprava rubaniny do násypky 

mobilního drtiče bude prováděna rypadlem nebo kolovým nakladačem, doprava tříděného 

kameniva z úpravny nákladními automobily nebo kolovým nakladačem na sklad výrobků. Veškeré 

výše uvedené práce budou vykonávány vlastními stroji nebo stroji dodavatelských 

organizací. 

Rozvod vody 

Potřeba důlní vody pro potřeby těžební nebo úpravárenské na ložisku je minimální. Z uvedeného 

důvodu nebudou speciální rozvody technologické vody zřizovány. 

Zajištění provozu materiálem 

Pro zajištění plynulých dodávek pohonných hmot bude zajištěn bencalor, který bude v místě 

parkování techniky. Zajištění náhradními díly a servis strojů bude zajišťován standartním 

způsobem osádkou, u větších oprav dodavatelsky. Osádka lomu bude využívat stávající 

technické a sociální zázemí, které bylo v minulosti řádně zkolaudováno a jehož stav je 

nadále provozuschopný. 

Stručný popis řešení záměru ČERNÉTICE je doplněn kopiemi předaných výkresů Základní 

důlní mapa a těžebních řezů. 
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Obr. 3 Základní důlní mapa a těžební řezy 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení těžby    cca 2015 

Předpokládaný termín ukončení těžby    po dotěžení zásob 

Na ložisku jsou předpokládány pouze úbytky těžbou v závislosti na výši požadované 

produkce a při výrubnosti 90 %. 

POPD řeší dotěžení všech vytěžitelných zásob na ložisku. Zbylé prozkoumané zásoby zůstanou 

vázány v závěrných svazích lomu i po ukončení těžby. Předpokládaná 90 % výrubnost je 

odvozena empiricky z dosud prováděné těžby v návaznosti na znečištění ložiska 

vyskytujícími se polohami značně rozložených rul. 

Úbytek zásob je zvažován podle velikosti odbytu drceného kameniva v rozsahu cca od 60 000 

tun až cca 250 000 tun ročně, při čemž horní hranice odbytu může být docíleno spíše 

výjimečně. 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Záměr ČERNĚTICE je umístěn na jihozápadním okraji k.ú. Černětice 704628. 

Vyšší územně správní celek:     Jihočeský kraj 

Okres:       Strakonice 

Správní obvod obce s rozšířenou působností:  Volyně 

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Volyně 

Správní obvod obce:     Volyně 

Katastrální území:     704628 Černětice 

Vzhledem k charakteru a účelu záměru ČERNĚTICE není reálné, že vlivy z jeho provozování 

budou zasahovat na území jiných územně samosprávných celků. 

 

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

tato rozhodnutí vydávat 

Příslušný stavební úřad – vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, podle 

zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (viz část H – Příloha). 

Příslušný orgán ochrany přírody – stanovisko k umístění záměru z hlediska požadavků ochrany 

přírody a krajiny (NATURA 2000), podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (viz část H – 

Příloha). 
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II. Údaje o vstupech 

Údaje o vstupech záměru ČERNĚTICE jsou zpracovány podle předaných projektů /1/ - POPD 

a /2/ - PSR i podle dalších informací poskytnutých oznamovatelem. 

 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 

Soupis pozemků, které budou dotčeny plánovanou hornickou činností záměru ČERNĚTICE, je 

uveden v doložené přehledové tabulce zpracované v podkladu /2/ - PSR. 

Podle údajů katastru nemovitostí (www.cuzk.cz) se jedná o pozemky, ke kterým má vlastnické 

právo oznamovatel ERB invest s.r.o. 

 

Tab. 1 Přehled dotčených pozemků 
Katastr nemovitostí Pozemkový katastr Poznámka 

 334/1 část v těžebním prostoru "A" 

 334/2 celý v těžebním prostoru "A" 

 629d2 celý v těžebním prostoru "A" 

 678 část v těžebním prostoru "A" 

 675 celý v těžebním prostoru "A" 

 676 celý v těžebním prostoru "A" 

 334 část v těžebním prostoru "A" 

333/1  část v těžebním prostoru "A" 

1299/4  část v těžebním prostoru "A" 

327/4  část v těžebním prostoru "A" 

361  celý v těžebním prostoru "A" 

646  část v těžebním prostoru "A" 

645  část v těžebním prostoru "A" 

327/3  celý v těžebním prostoru "A" 

632  celý v těžebním prostoru "A" 

1299/6  část v těžebním prostoru "A" 

 338 celý v těžebním prostoru "A" 

336  celý v těžebním prostoru "A" 

635  celý v těžebním prostoru "A" 

339  celý v těžebním prostoru "A" 

 641 celý v těžebním prostoru "A" 

344/2  celý v těžebním prostoru "A" 

641  část v těžebním prostoru "A" 

637  celý v těžebním prostoru "A" 

344/2  celý v těžebním prostoru "A" 

1299/5  celý v těžebním prostoru "A" 

636  celý v těžebním prostoru "A" 

 345 část v těžebním prostoru "A" 

 346 část v těžebním prostoru "A" 

647  celý v těžebním prostoru "A" 

648  celý v těžebním prostoru "A" 

112  celý v těžebním prostoru "A" 

642  celý v těžebním prostoru "A" 

643  část v těžebním prostoru "A" 

644  část v těžebním prostoru "A" 

1262/1  část v těžebním prostoru "A" 

 327/1 celý v těžebním prostoru "A" 

 330/1 část v těžebním prostoru "A" 

 354/1 část v těžebním prostoru "A" 

624/1  část v těžebním prostoru "A" 

 

Uvedené pozemky, které budou dotčeny plánovanou hornickou činností záměru 

ČERNĚTICE, jsou vyňaty ze ZPF rozhodnutími JČKNV, odbor lesního hospodářství a 

zemědělství zn. VLHZ 3864/84201/1-Kř ze dne 14.11.1986 a VLHZ/479/87-201-Ho ze dne 

29.4.1987 a z lesního půdního fondu PUPFL rozhodnutím ONV ve Strakonicích, odborem 

VLHZ č.j. VLHZ/899/87 ze dne 14.5.1987. 

Realizace záměru ČERNĚTICE nevyvolá nový trvalý zábor půd patřících do ZPF. 

http://www.cuzk.cz/
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Záměr ČERNĚTICE nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Realizace záměru ČERNĚTICE nevyvolá nový trvalý zábor půdy PUPFL. 

 

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

Předpokládaná potřeba pitné vody: 

Špinaví pracovníci – cca 5 osob   `a 120 l/os/den  = 600 l/den 

Čistí pracovníci      – cca 2 osoby `a   60 l/os/den  = 120 l/den 

Celkem za den Qd  = 720 l/den 

Roční potřeba vody Qroční  = cca 180 m3/rok 

Zdroj pitné vody: 

Pitná voda bude odebírána ze stávající vlastní studny. Tento zdroj má platné povolení k odběru 

podzemní vody a rovněž kvalita vody ve zdroji bude pravidelně sledována. 

Pro přímou spotřebu pracovníků je uvažováno s dovozem balené pitné vody, předpokládaná 

spotřeba bude záležet na klimatických podmínkách, přibližně se bude jednat v teplém ročním 

období o množství cca 3 l/osobu/směnu. 

Předpokládaná potřeba užitkové vody  

Užitková voda bude využívána pro zkrápění lomových komunikací a pro tlakové mlžení na 

lince úpravy kameniva, za účelem snižování prašnosti. 

Roční spotřeba vody    Qroční   = cca 1 000 m3/rok 

Zdroj užitkové vody: 

Pro tyto účely bude využívána důlní voda, která bude zachycována v jednoduché retenční 

nádrži na dně III. etáže lomu. Vzhledem k nízké potřebě a způsobu využití nebudou v lomu 

speciální rozvody užitkové vody zřizovány. 

Jiné potřeby vody nejsou u záměru ČERNĚTICE předpokládány. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 

Požadavky na vstupní suroviny 

Záměr ČERNĚTICE je navržen za účelem dotěžení zbytkových zásob ruly ložiska, v části A 

dobývacího prostoru Černětice, které jsou v podkladovém projektu /1/ - POPD specifikovány 

následovně. 

Stavy zásob výhradního ložiska 

Podle výkazu Geo (MŽP) V3-01 byly k 31.12.1995 na ložisku vykázány vytěžitelné zásoby 

v množství celkem 379 000 m3. Úbytek zásob je zvažován podle velikosti odbytu drceného 

kameniva v rozsahu cca od 60 000 tun až cca 250 000 tun ročně, při čemž horní hranice odbytu 

může být docíleno spíše výjimečně. 

Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

V DP Černětice jsou všechny geologické zásoby vyhodnoceny jako zásoby volné, které již byly 

určeny k dobývání a zůstaly nedotěženy, proto lze konstatovat, že se jedná o zásoby, které byly 

již dosavadním lomem otevřeny a připraveny k těžbě. V řešené ploše části „A“ ložiska nejsou 

žádné zásoby vázané v ochranných pilířích a těžba je navržena tak, že nedojde k žádnému 

ztíženi nebo znemožnění vydobytí některé části ložiska v DP Černětice. 

Těžba ložiska je předpokládána ve čtyřech těžebních etážích v nadmořských výškách 518, 500, 

485 a 473 m n.m. 

Záměr ČERNĚTICE bude realizován za účelem dotěžení zbytkových zásob ruly, jako 

stavebního kamene, v části „A“ dobývacího prostoru Černětice. Vlastní provozování záměru 

ČERNĚTICE nevyvolá žádné požadavky na vstupní suroviny získávané z jiných přírodních 

zdrojů. 

Požadavky na elektrickou energii 

Elektrický proud o napětí 22 kV je přiváděn volným vedením ke stávající stožárové 

trafostanici, která je umístěná v prostoru technického a provozního zázemí  

kamenolomu a s jejím využitím se v současnosti uvažuje jen pro potřebu dílen, kanceláří a 
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dalšího provozního zázemí. 

V záměru ČERNĚTICE nebudou instalována žádná strojně-technologická zařízení, která 

vyžadují přípojku elektrické energie. Veškerá těžební technologie bude mobilní s vlastním 

dieselovým nebo dieselelektrickým pohonem. 

Z těchto důvodů bude spotřeba elektrické energie minimální a její odběr není v podkladovém 

projektu stanoven, odhad spotřeby elektrické energie pro uvedené účely je určen povoleným 

příkonem 300 kW. 

Předpokládaný odběr elektrické energie bude projednám a odsouhlasen z provozovatelem 

rozvodné sítě E.ON Distribuce, a.s. 

Požadavky na paliva 

Pro provozování záměru ČERNĚTICE nebudou instalována stabilní spalovací zařízení pro 

výrobu tepla, která vyžadují pravidelné dodávky paliv. 

Provozování vlastního záměru ČERNĚTICE nebude mít žádné požadavky na dodávky paliv 

pro výrobu tepla. 

Požadavky na pohonné hmoty 

Jako pohonná hmota pro dopravu a pro provoz dalších strojně-technologických zařízení 

vybavení kamenolomu bude používána motorová nafta. Pro zajištění plynulých dodávek 

pohonných hmot bude v místě parkování techniky instalován malý bencalor. Oleje (do 

převodovek, motorů a hydraulických částí apod.) budou dováženy v přepravních obalech a do 

doby spotřeby budou uloženy v typizovaném a zabezpečeném skladu. 

Dodávky náhradních dílů a servisy strojů budou zajišťovány standardním způsobem jejich 

osádkou. Větší opravy nebo servisy strojů budou zajišťovány dodavatelským způsobem. 

Osádka lomu bude využívat stávající technické a provozní zázemí, které bylo v 

minulosti řádně zkolaudováno a jehož stav je nadále provozuschopný. 

Pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami a oleji bude zpracován manipulační 

a havarijní řád. 

Podle průměrných spotřeb pohonných hmot v kamenolomech, lze předběžně odhadnout 

spotřebu na cca 90.000 l nafty za rok. 
 

4. Nároky na dopravní a jinou infastrukturu (například potřeba souvisejících 

staveb) 

Požadavky na dopravní infrastrukturu 

Expediční doprava kameniva záměru ČERNĚTICE bude využívat stávající dopravní 

infrastrukturu v území (železniční trať č. 198 a silnice III/1442). Při uvažované maximální 

výrobě kameniva se bude jednat o následující množství: 

Maximální výrobní kapacita kamenolomu Černětice je  250 000 t kameniva za rok 

Časovému fondu 250 pracovních dnů za rok, odpovídá výroba 1 000 t kameniva za den 

Uvažovaný způsob expedice vyrobeného kameniva 

80% vyrobeného kameniva (800 t kameniva za den) bude expedováno železniční dopravou 

přes nově zřízenou vlečku kamenolomu. 

Při nosnosti vagonu 45 t bude potřeba     cca 18 vagonů za den 

20 % vyrobeného kameniva (200 t kameniva za den) bude expedováno silniční dopravou přes 

stávající pozemní komunikace. 

Při nosnosti vozidla 25 t bude potřeba     cca 8 nákladních vozidel za den 

Expediční doprava (železniční i silniční) bude provozována pouze v denní době (06:00 – 

22:00), noční provoz dopravy není předpokládán. 

S touto četností expediční dopravy kameniva je uvažováno při dalším posouzení možných 

vlivů záměru ČERNĚTICE na sledované složky životního prostředí. 

Další možnou obslužnou automobilovou dopravu (např. zásobování a zaměstnanci apod.) lze u 

záměru ČERNĚTICE zanedbat, vzhledem k její velmi nízké četnosti. 

Související stavbu bude představovat realizace nákladové vlečky, která bude zřízena na ploše 
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kamenolomu a na náklady oznamovatele. 

(viz kopie Žádost o obnovení vlečky lom Volyně – DP Černětice, podané na Drážní úřad, 

pracoviště Plzeň, v části Samostatné přílohy). 

Jiné nároky na dopravní infrastrukturu nejsou u záměru ČERNĚTICE předpokládány. 

 

Požadavky na technickou infrastrukturu 

Provozování záměru ČERNĚTICE nevyvolá žádné nové požadavky na technickou 

infrastrukturu v místě výstavby. 

 

Údaje o vstupech – shrnutí 

Specifikované údaje o vstupech v podkladových projektech pro realizaci záměru ČERNĚTICE 

lze shrnout následovně: 

Půda - Nové trvalé zábory půd ZPF ani PUPFL nebudou prováděny a zájmy ochrany těchto 

půd nebudou realizací záměru ČERNĚTICE dotčeny. 

Voda – Předpokládaná potřeba pitné vody pro provozování záměru ČERNĚTICE bude velmi 

nízká, rovněž předpokládaná potřeba užitkové vody bude nevýznamná. Pitná voda bude 

získávána z vlastního zdroje, potřebu užitkové vody bude pokrývat důlní voda zachycená v 

kamenolomu. 

Ostatní zdroje – Vzhledem k charakteru záměru nebudou pro jeho provozování potřebné žádné 

suroviny čerpané z přírodních zdrojů ani žádná paliva na výrobu tepla apod. 

Předpokládaný odběr elektrické energie pro potřebu dílen, kanceláří a dalšího provozního 

zázemí záměru lze považovat za minimální a bez nutnosti zřizování nových přípojek. 

Předběžně odhadnutou spotřebu cca 90.000 l motorové nafty za rok pro mobilní strojně-

technologická zařízení lomu lze považovat za úměrnou. 
Nároky na infrastrukturu – Realizace záměru nebude mít žádné nové požadavky na technickou 

infrastrukturu. 

Z hlediska dopravní infastruktury bude související stavbu představovat obnovení nákladové 

vlečky na ploše kamenolomu, pro zajištění uvažovaného množství expedice kameniva po místní 

železniční trati. 

Specifikované údaje o vstupech, které budou potřebné k realizaci a provozování záměru 

ČERNĚTICE, lze z hlediska možných negativních vlivů na sledované složky životního prostředí 

považovat za málo významné a bez možných dopadů na veřejné zdraví místních obyvatel. 
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III. Údaje o výstupech 

Údaje o výstupech záměru ČERNĚTICE jsou specifikovány podle předaných projektů /1/ - 

POPD a /2/ - PSR i podle dalších zjištění (studií) provedených v průběhu zpracování 

Oznámení. 

 

1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných 

škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek) 

Hlavní sledovanou znečišťující látku emitovanou do ovzduší při těžbě a zpracování kamene 

jsou tuhé znečišťující látky (TZL). Dalšími sledovanými látkami jsou benzen a oxid dusičitý 

(NO2), které budou produkovány ze strojně-technologických zařízením kamenolomu. 

V případě záměru ČERNĚTICE budou znečišťování ovzduší tvořit: 

Primární zdroje v kamenolomu jsou činnosti, spojené s těžbou a zpracováním kameniva (vrtné 

a rozpojovací práce, linka na úpravu kameniva apod.). 

Sekundární zdroje jsou skládky, expedice a doprava kameniva, dopravní komunikace v lomu 

apod. 

Z hlediska požadavků zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je záměr ČERNĚTICE 

zařazen následovně. 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. se jedná se vyjmenovaný stacionární zdroj: 

Zpracování nerostných surovin – výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů 

a paliv z povrchových dolů. 

kód 5.11. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a 

zpracování kameniva – přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den. 

- je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9, 

- jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5, 

- je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2. 

Dle části II. - Specifické emisní limity a technické podmínky provozu, vyhlášky č. 415/2012 

Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší, jsou pro vyjmenovaný stacionární zdroj stanoveny technické podmínky 

provozu: 

4.5. Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů 

4.5.1. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a 

zpracování kameniva – přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den 

(kód 5.11. dle přílohy č. 2 zákona). 

Technické podmínky provozu: 

Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází 

k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povahu procesu, 

například: 

a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest, 

b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení, 

c) opatřeními pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory, umísťování 

venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn, 

d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a 

manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel a areálu zdroje, zakrývání nákladních 

prostorů expedujících dopravních prostředků. 

Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) 

zákona výpočtem. 

Předpokládané produkce emisí z hlavních zdrojů znečišťování ovzduší záměru ČERNĚTICE 

jsou řešeny ve zpracované Rozptylové studii. Ze zpracované Rozptylové studie jsou zde 

uvedeny uvažované produkce emisí tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a oxidu 

dusičitého (NO2) - podrobnosti viz samostatná příloha tohoto Oznámení. 

Zdroje linky na zpracování kameniva (drtič a třídič) budou vybaveny zařízením pro snížení 
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prašnosti (mlžením). 

Pro výpočet emisí TZL byly použity emisní faktory dle sdělení OOO MŽP k vyhlášce 415/2012 

Sb., (tab. 7), podíl PM10 byl uvažován ve výši 51%. Pro výpočet emisí produkovaných 

automobilovou dopravou byly použity emisní faktory MEFA 06. Výpočet emisí z motorů 

lokotraktoru, mechanismů a technologických zařízení byl proveden na základě údaje o spotřebě 

paliva a emisního faktoru. 

Výpočet byl proveden pro následující zdroje znečišťování ovzduší: 

Skrývka nadloží 

Uvažované emise jsou uvedeny v následující tabulce č. 2: 

  NOx PM10 benzen 

manipulace se skrývkou (g/s) - 0.028333 - 

provoz rypadla (g/s) 0.138889 0.002778 0.000556 

pojezd vozidel (g/s/m) 0.0000480 0.0000036 0.0000002 

Těžba kamene 

Uvažované emise jsou uvedeny v následující tabulce č. 3: 

  NOx PM10 benzen 

těžba (rozpojování) (g/s)  0.141667  

provoz drtiče (g/s) 0.166667 0.003333 0.000667 

provoz rypadla (g/s) 0.138889 0.005611 0.000556 

pojezd vozidel (g/s/m) 0.0004803 0.0000364 0.0000020 

Zpracování kamene 

Uvažované emise jsou uvedeny v následující tabulce č. 4: 

  NOx PM10 benzen 

manipulace s kamenivem (g/s) - 0.002833 - 

provoz drtiče (g/s) 0.166667 0.1025 0.000667 

provoz nakladače (g/s) 0.138889 0.002778 0.000556 

Doprava 

Uvažované emise jsou uvedeny v následující tabulce č. 5: 

  NOx PM10 benzen 

pojezd vozidel v lomu (g/s/m) 0.000002442 0.000000148 0.000000008 

expedice - vozidla (g/s/m) 0.000192136 0.000014554 0.000000786 

expedice - lokotraktor (g/s/m) 0.000009607 0.000000728 0.000000039 

 

Jiné zdroje znečišťování ovzduší provoz vlastního záměru ČERNĚTICE nebude obsahovat. 

 

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních 

vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost) 

Splaškové odpadní vody 

Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod z hygienicko-sociálního zázemí 

kamenolomu bude odpovídat stanovené roční potřebě vody Qroční = cca 180 m3/rok záměru 

ČERNĚTICE. 

Kamenolom nemá možnost připojení na kanalizaci a produkované splaškové vody budou 

sváděny do stávající jímky na vyvážení o objemu cca 15 m3. 

Po zaplnění jímky budou splaškové vody, na základě uzavřeného smluvního vztahu, odváženy 

k likvidaci do vybraného zařízení Čistírny odpadních vod. 

Další odpadní vody 

Zdrojem důlních odpadních vod jsou převážně srážkové vody a lom bude odvodněn 

přirozeným spádem terénu. Úroveň projektované spodní báze lomu je cca 10 m nad úrovní 

hladiny podzemní vody, hydrogeologické podmínky v lomu jsou jednoduché a z hlediska 

zasakování příznivé, budování odvodnění kamenolomu není z těchto důvodů potřebné. 

Důlní vody budou z části jímány do retenční nádrže na úrovni III. etáže a používány pro 
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snižování prašnosti (zařízení tlakového mlžení úpravárenské linky, kropení komunikací a 

manipulačních ploch). Použité malé množství vody pro omezování prašnosti bude přirozeně 

zasakováno, nebo odpařováno a provozní odpadní vody nebudou nevznikat. 

Jiné druhy odpadních vod nebudou vlastním záměrem ČERNĚTICE produkovány. 

 

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, 

způsob nakládání s odpady) 

Ve smyslu platného znění zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, je odpad každá movitá věc, které 

se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona. 

Vzhledem k účelu záměru ČERNĚTICE a k předpokládanému způsobu jeho provozování, 

kterým je těžba nerostných surovin a jejich zpracování na stavební kámen i k malému počtu 

zaměstnanců apod. bude produkce vlastních odpadů velmi nízká. 

Pro servis a opravy veškerého strojně-technologického zařízení lomu se, vzhledem k náročnosti 

a odborným požadavkům, předpokládá jejich zajištění specializovanými firmami. Součástí 

smluvního vztahu s těmito firmami bude i povinnost odvozu a zneškodnění veškerých odpadů 

z těchto činností (např. olejové náplně, pneumatiky, vadné součástky apod.). 

Skrývkové materiály a další nevyužitelné zbytkové materiály z těžby, budou ukládány do 

odvalu v lomu a následně využity při sanaci a rekultivaci plochy lomu dotčené vlastní těžbou. 

Za této situace bude předpokládaná periodická produkce odpadů z provozování záměru 

ČERNĚTICE velmi nízká a budou ji převážně tvořit běžné odpady z úklidu i údržby stavebních 

objektů v lomu a z administrativních činností apod. 

Při zohlednění těchto skutečností lze předpokládat produkci odpadů vlastního záměru 

ČERNĚTICE z hlediska odhadu druhů a množství následovně: 

 

Tab. 6 Odhad produkce odpadů 
Zatřídění odpadů Místo produkce Doporučené 

zneškodnění 

Orientační 

množství t.r-1 

20 01 01 Papír a lepenka kat. O  Administrativa Sběr odpadů 0,2 

20 01 21 Zářivky a odpad obsahující rtuť  kat. N  Údržba osvětlení Oprávněnou osobou 5 ks 

20 01 36 Vyřaz. elek. a elektron. zařízení  kat. O  Údržba a opravy Sběr odpadů 0,1 

20 03 01 Směsný komunální odpad kat. O  Úklid prostorů Oprávněnou osobou 2,0 

 

Odpady vznikající s administrativních činností (papír a vyřazená elektronická zařízení) budou 

ukládány odděleně a odváženy do sběrných středisek těchto odpadů. 

Zářivky a další podobný odpad budou ukládány v původních obalech do uzavřeného a 

zabezpečeného skladu, jejich zneškodnění bude zajišťováno oprávněnou osobou na základě 

smluvního vztahu. 

Odpady směsného komunálního charakteru budou ukládány do přepravních nádob 

(odvozových popelnic), které budou odváženy k zneškodnění oprávněnou osobou na základě 

smluvního vztahu. 

V případě vzniku nepředpokládaného druhu odpadu bude provedeno jeho zatřídění dle 

legislativy platné v době vzniku odpadu a bude určeno jeho zákonné zneškodnění oprávněnou 

osobou. 

Upřesnění produkce odpadů musí být zpracováno v průběhu provozování záměru 

ČERNĚTICE, v souladu s požadavky platného znění zákona č. 185/2001 Sb. a dalších 

prováděcích předpisů platných v oblasti odpadového hospodářství. 

Při dodržování předpisy stanovených požadavků není předpoklad, že u provozování vlastního 

záměru ČERNĚTICE dojde k vzniku kolizí v oblasti odpadového hospodářství. 
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4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, 

množství emisí, způsob jejich omezení) 

 

Zdroje provozního hluku 

Za hlavní zdroje rušivého proměnného hluku (mimo občasně se vyskytující zdroje 

vysokoenergetického impulsního hluku – odstřely) lze v případě záměru ČERNĚTICE 

považovat provoz strojně-technologických zařízení při těžbě a zpracování kamene, při 

manipulaci s kamenivem a dále hluk z dopravy při provozu expediční přepravy kameniva apod. 

Povinnosti provozovatelů zdrojů hluku i definice chráněných venkovních a vnitřních prostorů, 

na které se vztahují hygienické limity hluku, specifikuje platné znění zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví v platném znění, následovně: 

§ 30, odst. (1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem 

hluku nebo vibrací, provozovatel letiště31), vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace32), 

vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen 

„zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními 

v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk 

nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby 

bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

§ 30, odst. (3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků32b) a 

venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m 

okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní 

a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se 

rozumí obytné a pobytové místnosti15), s výjimkou místností ve stavbách pro individuální 

rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i 

užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s 

vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
15) Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

31) Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném znění. 

32) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. 

32a) Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění. 

32b) Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR, v platném znění. 

Pro zákonem definované chráněné venkovní prostory se stanovují hygienické limity hluku, 

jejichž hodnoty určuje prováděcí předpis k zákonu, kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V případě záměru ČERNĚTICE bude provozní hluk z areálu kamenolomu představovat pro 

okolní chráněný venkovní prostor rušivý zdroj hluku zařazený jako tzv. hluk z provozu 

stacionárních zdrojů. 

Pro tento druh zdrojů hluku jsou nařízením vlády č. 272/2011 Sb. stanoveny hodnoty 

hygienických limitů hluku následovně: 

Hygienický limit hluku, vyjádřený v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, je podle přílohy 

č. 3, část A, stanoven korekcí1): 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 

Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq 8h = 50 dB 

Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 1h = 40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb 

LAeq 1h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových 

komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 

nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

V případě záměru ČERNĚTICE bude hluk z provozu expediční přepravy kameniva 

představovat pro chráněný venkovní prostor v okolí přepravních tras rušivý zdroj hluku 

zařazený jako hluk z dopravy. 
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Pro tento druh zdrojů hluku jsou nařízením vlády č. 272/2011 Sb. stanoveny hodnoty 

hygienických limitů hluku následovně: 

Hygienický limit hluku, vyjádřený v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, je podle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., příloha č. 3, část A, stanoven korekcí2): 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 

Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq 16h = 55 dB 

Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 8h = 45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb 

LAeq 8h = 55 dB pro chráněný venkovní prostor 
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. 

Předpokládané příspěvkové vlivy provozního hluku záměru ČERNĚTICE jsou řešeny ve 

zpracované Hlukové studii - podrobnosti viz samostatná příloha tohoto Oznámení. 

Při zpracování Hlukové studie jsou pro výpočty uvažovány jednak zdroje hluku strojně-

technologických zařízení a jednak vozidla expediční dopravy. 

Stacionární zdroje (areál kamenolomu) 

Těžba a zpracování hornin: 

Lžícové rypadlo     LAw = 110 dB 

Rozbíjecí kladivo     LAw = 120 dB 

Kolový nakladač     LAw = 105 dB 

Čelisťový drtič     LAw = 115 dB 

Čelisťová drtící jednotka úpravny   LAw = 120 dB 

Třídící jednotka úpravny    LAw = 115 dB 

Přeprava těžených hornin: 

Sklápěcí nákladní vozidla o nosnosti cca 25 t LAw = 95 dB 

Při výkonu úpravárenské linky 250 t/h je uvažováno s potřebou cca 10 vozidel/h, tj. cca 20 

jízd/h nákladních vozidel po lomových cestách v kamenolomu v době provozu úpravárenské 

linky. 

Expediční doprava - uvažovaný způsob po přepravních trasách 

80% vyrobeného kameniva (800 t kameniva za den) bude expedováno železniční dopravou 

(žel. trať č. 198 Strakonice - Volary) přes obnovenou nákladovou vlečku kamenolomu, při 

nosnosti vagonu 45 t bude potřeba cca 18 vagonů za den 

20 % vyrobeného kameniva (200 t kameniva za den) bude expedováno silniční dopravou přes 

stávající pozemní komunikace (silnice III/1442 mezi obcemi Černětice – Malenice), při 

nosnosti vozidla 25 t bude potřeba cca 8 nákladních vozidel za den 

V noční době (22:00 – 6:00 h) nebude vlastní kamenolom Černětice provozován, provozována 

nebude ani expediční doprava kameniva (železniční a silniční). 

Vlastní kamenolom Černětice nebude provozován v dnech pracovního volna a státních svátků. 

Jiné významnější zdroje provozního hluku vlastní záměr ČERNĚTICE nebude obsahovat. 

 

Zdroje vibrací 

V areálu záměru ČERNĚTICE nebudou instalována zařízení, která by způsobovala vibrace o 

hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené hygienické limity vibrací stanovené z 

hlediska ochrany veřejného zdraví nebo hodnoty stanovené z hlediska vlivů na stabilitu a 

trvanlivost stavebních objektů. 

Zdroje vibrací nebude provoz vlastního záměru ČERNĚTICE obsahovat. 

 

Zdroje záření, zápachu a jiné výstupy 

Ve vlastním provozu záměru ČERNĚTICE nebudou instalována ani provozována žádná 

zařízení, která jsou zdrojem nebezpečných složek záření, zápachu nebo jiných výstupů. 

Zdroje záření, zápachu nebo jiných obtěžujících výstupů nebude provoz vlastního záměru 

ČERNĚTICE obsahovat. 
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Rizika 

V areálu vlastního záměru ČERNĚTICE nebudou prováděny žádné procesy ani zde nebudou 

skladovány materiály mající charakter nebezpečných látek ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o 

chemických látkách a chemických přípravcích. Z těchto hledisek tedy nehrozí nebezpečí vzniku 

rizik havárií nebo mimořádných stavů s následnými negativními důsledky ekologické havárie. 

Vzhledem k poloze kamenolomu záměru ČERNĚTICE mimo záplavové oblasti není rovněž 

reálné žádné nebezpečí vzniku významné kontaminace vod z důvodů možného zaplavení 

kamenolomu. 

Riziko vzniku havárie, s možným negativním dopadem na sledované složky životního 

prostředí, není u vlastního záměru ČERNĚTICE pravděpodobné a při dodržování 

bezpečnostních předpisů a provozních řádů je prakticky vyloučeno. 

 

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 

Jak bylo již uvedeno je předmětem realizace vlastního záměru ČERNĚTICE dotěžení 

zbytkových zásob ruly, jako stavebního kamene, v části „A“ DP Černětice kde byla těžba 

ukončena v roce 1995. Z těchto důvodů nebudou při obnovení těžby v části „A“ DP Černětice 

prováděny významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny. 

Realizace vlastního záměru Černětice nevyvolá významné terénní úpravy a zásahy do 

krajiny. 

 

Údaje o výstupech - shrnutí 

Z hlediska údajů o výstupech, které byly reálně a objektivně specifikovány pro sledované složky 

životního prostředí, lze předpokládané vlivy z provozování vlastního záměru ČERNĚTICE 

posoudit následovně: 

Ochrana ovzduší – reálně stanovené produkce emisí ze zdrojů znečišťování vlastního záměru 

ČERNĚTICE nebudou představovat významná množství u hlavních sledovaných znečišťujících 

látek. Z těchto důvodů není předpokládáno žádné významnější příspěvkové působení na 

znečištění ovzduší nad dotčeným územím a není ani reálný předpoklad pro způsobení 

překračování vyhlášených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů. 

Ochrana vod – objemové množství produkovaných splaškových odpadních vod bude malé a 

odpovídá charakteru i velikosti záměru ČERNĚTICE. Produkované splaškové odpadní vody 

budou zachycovány ve stávající jímce a odváženy k likvidaci do vybraného zařízení Čistírny 

odpadních vod. Hydrogeologické podmínky v lomu jsou jednoduché a z hlediska zasakování 

příznivé, odvodnění kamenolomu není z těchto důvodů potřebné a k produkci jiných odpadních 

vod z kamenolomu nebude docházet. 

Nakládání s odpady – produkce odpadů vlastního záměru ČERNĚTICE bude velmi nízká, 

převážně různých druhů kat. O. Jejich zneškodnění bude prováděno v souladu s platnými 

předpisy. Nakládání s odpady nebezpečných vlastností není u provozování záměru 

ČERNĚTICE předpokládáno, vznikající malé množství těchto odpadů bude shromažďováno a 

ukládáno na zabezpečených místech. Zneškodnění těchto odpadů bude zajišťováno odvozem 

oprávněnými osobami. 

Ostatní a doplňující údaje – z ostatních sledovaných složek životního prostředí lze u záměru 

ČERNĚTICE zmínit především tzv. stacionární zdroje hluku, které bude tvořit provoz strojně-

technologických zařízení při těžbě a zpracování kameniva a provoz dopravní techniky 

zajišťující přepravu a expedici kameniva. Vzhledem k poloze vlastního záměru ČERNĚTICE i 

přepravních tras však není předpokládáno žádné významnější příspěvkové působení na 

stávající hlukovou situaci chráněných venkovních prostorů staveb, které jsou postaveny v okolí 

kamenolomu. Druhy dalších zařízení, jejichž provozování by bylo zdrojem vibrací, zápachu 

nebo jiných obtěžujících výstupů s možnými negativními dopady na zdraví lidí nebo na přírodu, 

nebudou v případě záměru ČERNĚTICE instalovány ani provozovány. Obnovení těžby se bude 

týkat části „A“ stávajícího kamenolomu Černětice a s ohledem na tuto skutečnost nebudou 

významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny prováděny. 
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Z toho pohledu lze reálně předpokládané výsledné příspěvkové provozní vlivy vlastního záměru 

ČERNĚTICE (výstupy) na sledované složky životního prostředí posoudit z hlediska požadavků 

na ochranu životního prostředí jako podlimitní a bez předpokladu ohrožení veřejného zdraví i 

bez nutnosti dalšího podrobnějšího prokazování ve formě další specializované studie vlivů 

záměru na zdraví lidí – HIA apod.). 

 

Charakteristika záměru 

Velikost – Vlastní záměr ČERNĚTICE je určen velikostí stanoveného DP Černětice, jehož 

vymezené hranice nebudou překračovány. Vzhledem k předpokládané maximální výši roční 

těžby až cca 250 000 tun nerostné suroviny záměr ČERNĚTICE přesahuje příslušnou limitní 

hodnotu a naplňuje dikci zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o posuzování vlivů na životní 

prostředí, pro provedení zjišťovacího řízení. 

Kumulace jeho vlivů s vlivy jiných záměrů – Předmětem záměru ČERNĚTICE je dotěžení 

zbytkových zásob ruly, jako stavebního kamene, v části „A“ stanoveného DP Černětice. Těžba 

zde byla z důvodů omezené poptávky po těžené surovině ukončena v roce 1995. 

Vzhledem k tomu, že v širším okolí záměru ČERNĚTICE není prováděna žádná jiná těžba 

nerostů, není předpokládána možnost kumulace s jinými záměry obdobného charakteru. 

Využívání přírodních zdrojů – Záměr ČERNĚTICE bude využívat pro těžbu a výrobu 

stavebního kamene, ložisko rul ve stanoveném DP Černětice. K tomu účelu byl DP Černětice 

stanoven. Jiné přírodní zdroje nebudou záměrem ČERNĚTICE využívány. 

Produkce odpadů – Produkci odpadů v orientačně odhadnutém množství i druzích lze posoudit 

jako odpovídající pro velikost a charakter záměru ČERNĚTICE. Bude se jednat hlavně o 

odpady bez nebezpečných vlastností, s běžnými nároky na jejich zneškodnění nebo recyklaci. 

Zneškodnění malých množství odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude zajištěno 

oprávněnými osobami. 

Znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví – Podle zjišťovaných produkcí 

emisí, odpadních vod, odpadů, významnosti zdrojů hluku a dalších faktorů s možnými 

negativními dopady na znečišťování životního prostředí jsou u záměru ČERNĚTICE 

předpokládány pouze vlivy s místními dosahy sledovatelné v blízkém okolí kamenolomu. 

Z hlediska předpokládaného ovlivnění složek životního prostředí s přímými dopady na zdraví 

obyvatelstva (znečištění ovzduší a vod, hluková zátěž venkovního prostoru apod.) je očekáváno  

příspěvkové působení vlastního záměru ČERNĚTICE podlimitní a které nezpůsobí 

překračování vyhlášených limitů pro ochranu zdraví. Rovněž možné příspěvkové působení 

vlastního záměru ČERNĚTICE v ostatních složkách životního prostředí nebude pro okolí 

kamenolomu nijak významné. Za této situace lze provozní působení vlastního záměru 

ČERNĚTICE, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví i dalších složek životního prostředí, 

předpokládat jako vyhovující a bez reálného předpokladu jejich ohrožení. 

Rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií – Rizika havárií s 

negativními dopady na složky životního prostředí a vyplývající z provozního charakteru 

vlastního záměru ČERNĚTICE nejsou předpokládána. 
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Vymezení dotčeného území záměrem ČERNĚTICE 

Záměr ČERNĚTICE je navržen k realizaci na ploše stávajícího ložiska rul ve stanoveném DP 

Černětice, na kterém byla těžba stavebního kamene ukončena v roce 1995 a cca 50% 

vyhodnocených zásob zůstalo nevytěženo.  Předmětem záměru ČERNĚTICE je obnovení 

těžby a dotěžení zbytkových zásob ruly, jako stavebního kamene, v části „A“ DP Černětice. 

Vzhledem k poloze záměru ČERNĚTICE na západním úbočí návrší Bukovec jsou nejbližšími 

stavbami pro trvalé bydlení samostatné budovy na jižním okraji zástavby obce Černětice a na 

severním okraji zástavby obce Malenice. 

Jak je zřejmé ze vstupních i výstupních údajů záměru ČERNĚTICE, které byly posouzeny 

v předcházející části B. Oznámení, jsou předpokládané vlivy na sledované složky životního 

prostředí z provozování vlastního záměru ČERNĚTICE hodnoceny jako málo významné a bez 

předpokladu negativního ovlivnění uvedené nejbližší obytné zástavby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastní těžební činnosti se budou odehrávat pouze na ploše již 

otevřeného DP a již částečně vytěženého kamenolomu, nejsou předpokládány ani žádné 

významnější negativní vlivy záměru ČERNĚTICE na další složky životního prostředí. 

Ve vztahu ke složkám s možnými přímými vlivy na veřejné zdraví, jako znečištění ovzduší a 

nepříznivé účinky hluku, byly tyto možné vlivy záměru ČERNĚTICE ověřovány na ploše 

území o rozměrech cca 2 x 2 km v okolí kamenolomu Černětice. 

Takto stanovený rozsah okolního území lze považovat za vymezené dotčené území záměrem 

ČERNĚTICE. 

 

1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 

(například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, 

přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo 

archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru 

únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v  dotčeném území) 

Enviromentální charakteristiky takto vymezeného dotčeného území záměrem ČERNĚTICE lze 

stručně posoudit následovně. 

Územní systém ekologické stability 

Stávající platné řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) v dotčeném území je 

obsaženo v platné územně plánovací dokumentaci - v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) 

Jihočeského kraje z roku 2011 a Územním plánu (ÚP) Volyně z roku 2013. 

Dle obou dokumentací do dotčeného území zasahuje regionální biocentrum RBC 797 Betaň. V 

přesnějším vymezení obsaženém v ÚP Volyně je do RBC 797 Betaň zahrnuta téměř celá 

plocha těžební lokality (části) "B" DP Černětice, RBC však zasahuje i do okrajových partií 

těžební lokality "A" DP Černětice. 

Jiné skladebné části ÚSES se v dotčeném území ani v jeho bezprostřední blízkosti nenacházejí. 

Zvláště chráněná území 

V dotčeném území ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází zvláště chráněné území ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

NATURA 2000 

Do dotčeného území nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená ptačí oblast ani žádná evropsky 

významná lokalita ze soustavy chráněných území Natura 2000. 

Přírodní parky 

Do dotčeného území nezasahuje žádný přírodní park dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. 

Významné krajinné prvky 

V dotčeném území a jeho bezprostředním okolí jsou ze zákonem č. 114/1992 Sb. taxativně 
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vyjmenovaných významných krajinných prvků (VKP) zastoupeny les, vodní tok (Volyňka) a 

údolní niva. Možnost přesné identifikace těchto obecně vyjmenovaných VKP ztěžuje absence 

jednoznačného legislativního výkladu pojmů les, vodní tok, údolní niva. 

Registrované VKP v dotčeném území a jeho bezprostředním okolí nejsou zastoupeny. 

Voda a vodní toky 

Dotčeným územím protéká žádný trvalý povrchový tok, kterým je řeka Volyňka. Podle přílohy 

č. 1. Seznam významných vodních toků, vyhlášky č. 470/2001 Sb., má řeka Volyňka 

identifikátor 10100077 a číslo hydrologického pořadí 1-08-02-001. Uváděná délka jejího toku 

je 46,1 km, funkce toku V – vodní tok s vodárenským odběrem. Správcem toku je Povodí 

Vltavy s.p., řeka Volyňka se ve Strakonicích vlévá do řeky Otavy. 

V dotčeném území se nenachází žádná vodní plocha nebo pramen, které jsou zdrojem pitné 

vody pro veřejné účely, není zde zastoupen ani žádný mokřad. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Do dotčeného území nezasahuje záplavové území. 

Další charakteristiky 

Vymezené dotčené území záměrem ČERNĚTICE není historicky, kulturně ani archeologicky 

významné. 

Nejedná se o část území hustě zalidněnou ani zatěžovanou nad míru únosného zatížení 

některými faktory. 

Na dotčeném území nejsou evidovány staré ekologické zátěže apod. 

Z hlediska posouzených enviromentálních charakteristik vymezeného dotčeného území, nejsou 

na jeho ploše předpokládány žádné extrémní poměry, které by mohly být příčinou pro 

nedoporučení nebo neproveditelnost záměru ČERNĚTICE v tomto vymezeném dotčeném území. 

 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území  

(například ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, 

fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní 

majetek) 

Současný stav životního prostředí dotčeného území lze podle uvedených hledisek 

charakterizovat následovně. 

Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt - Klimatické oblasti Československa 1973) je 

dotčené území zařazeno do mírně teplé oblasti MT 7, která je charakterizována průměrnými 

údaji. 

 

Tab. 7 Přehled průměrných údajů 

Klimatická charakteristika oblasti MT7 

Počet letních dnů 30 - 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 16 až 17 

Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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Stávající stav znečištění ovzduší dotčeného území je u základních znečišťujících látek 

podrobně popsán ve zpracované Rozptylové studii (viz samostatná příloha tohoto Oznámení), 

ze které zde uvádíme: 

Oxid dusičitý (NO2) 

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ZÚ č.1518 (CPRAH) Prachatice, vzdálená od 

lokality záměru cca 16 km jižním směrem, u stanice je uváděna representativnost do 4 km 

(záměr je tedy již za touto hranicí). Za hranicí representativnosti (do 4 km) je také stanice 

ČHMÚ č. 1485 (CVODM) Vodňany, vzdálená od lokality záměru 20,5 km východním 

směrem. V dosahu uváděné representativnosti je stanice ČHMÚ č. 1500 (CCHUA) Churáňov, 

vzdálená od lokality záměru 21,6 km jihozápadním směrem. 

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Churáňov do 4,9 µg.m-3. Což činí 

cca 12% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného 

imisního limitu. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 zde dosáhly hodnoty do 64,3 µg.m-3 což činí cca 32% 

imisního limitu (200 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné 

imisní zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách ČHMÚ: 

Z těchto údajů vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 

průměrné roční koncentrace NO2 hodnoty do 8,6 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy 

stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Tuhé látky (PM10) 

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Churáňov 8,5 µg.m-3, což činí 

cca 21% imisního limitu (40 µg.m-3). Na stanici v Prachaticích byla naměřena průměrná roční 

koncentrace 21,6 µg.m-3, což činí cca 54% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy 

nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na těchto stanicích naměřena nad hodnotou 

imisního limitu pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), četnost dosažení byla na 

Churáňově 1 případ za rok, v Prachaticích pak 10 případů za rok, tedy na obou stanicích 

podlimitní. 

Z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru 

hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace PM10 hodnoty do 14,1 µg.m-3. 

Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Nejvyšší průměrná denní koncentrace (po odečtení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje 

necelých 26,7 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Benzen 

Nejbližší lokalita, kde je měřena koncentrace benzenu se nachází v Českých Budějovicích a 

údaj je k dispozici pouze za rok 2012, kdy byla průměrná roční koncentrace benzenu na této 

stanici 1,3 µg.m-3. Což činí 26% imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují 

hranici platného imisního limitu. 

Z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru 

hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace benzenu hodnoty do 0,7 µg.m-3. 

Imisní limit je 5 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že stávající stav znečištění ovzduší dotčeného území je u 

základních znečišťujících látek významně nižší než jsou vyhlášené imisní limity pro ochranu 

zdraví lidí. 

 

Na ploše stanoveného DP kde bude záměr ČERNĚTICE realizován ani v jeho blízkém okolí se 

nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Vlastní DP neleží v 

záplavovém území. Dotčené území je součástí hydrogeologického pořadí 1-08-02-001 a je 

odvodňováno do řeky Volyňky. 

Ze záměru ČERNĚTICE nebudou do toku řeky Volyňka vypouštěny žádné odpadní vody, zájmy 
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ochrany vod a vodních zdrojů nebudou realizací záměru ČERNĚTICE dotčeny. 

 

Realizace záměru ČERNĚTICE bude provedena pouze na pozemcích, které jsou součástí 

stanoveného DP. Jedná se pozemky, které nepatří do půd ZPF nebo PUPFL a nemají 

stanovanou třídou ochrany zemědělských půd. 

Vzhledem k dosavadnímu způsobu využívání DP a k současnému stavu lze předpokládat, že 

stará ekologická zátěž půd se na pozemcích určených pro realizaci záměru ČERNĚTICE 

nebude vyskytovat. 

Zájmy ochrany půd ZPF nebo PUPFL nebudou realizací záměru ČERNĚTICE nijak dotčeny. 

 

Stanovený DP Černětice se nachází na ložisku rul šumavské větve moldanubika jižně od 

Strakonic. Ložisko je tvořeno biotickými pararulami, silně tektonicky porušenými. Hlavní 

tektonické směry puklinového charakteru jsou nejčastěji západ – východ, vrstevné ve směru S – 

J. Hydrogeologické poměry na ložisku jsou jednoduché. Povrchový plášť ložiska umožňuje 

vsakování srážkové vody, která stéká puklinami pod základní bázi lomu. Masiv ložiska je 

popsán jako téměř bezvodý, bez aktivních výronů, projevuje se pouze vlhkost na puklinách. Při 

dosud prováděné těžbě nebyl zjištěn žádný aktivní přítok vody, ani jeho zastižení při další těžbě 

není reálné. 

Z hlediska geodynamických jevů je dotčené území stabilní, vodní eroze se v dotčeném území 

neprojevuje. 

 

Fauna a flóra, ekosystémy – Biota DP a dotčeného území je zásadně ovlivněna dříve 

probíhající těžbou. 

Na většině území DP se nacházejí spontánně se rozvíjející ladní až lesní společenstva v 

různých etapách vývoje, s šířícími se typickými běžnými druhy pionýrských dřevin - zejména 

bříza bělokorá, jíva, osika, borovice lesní. Pro lokální terénní deprese jsou příznačné periodické 

tůně a na ně vázaná mokřadní společenstva s orobincem. 

Část dobývacího prostoru v těžební lokalitě "A" nad stávající ukončením prostoru lomu je 

využívána zemědělsky jako trvalé travní porosty rozdělené souvislými pásy dřevin. 

V rámci mapování biotopů pro účely vytváření soustavy Natura 2000 v letech 2001 – 2005 

(s dílčí aktualizací v následujících létech) bylo v dotčeném území a jeho bezprostředním 

zázemí vylišeno několik ekologicky cennějších biotopů. Patří k nim luční biotopy T1.1 

Mezofilní ovsíkové louky (travní porosty nad stávající ukončením prostoru lomu v těžební 

lokalitě "A" a louka mezi železniční tratí a Volyňkou), křovinné biotopy K3 Vysoké mezofilní 

a xerofilní křoviny (dílčí části pásů dřevin mezi loukami a při železniční trati), lesní biotopy 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (v nivě Volyňky) a okrajově i L8.1 Boreokontinentální bory 

(ve svahu zářezu železniční trati) a skalní biotop S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a 

drolin (v zářezu železniční trati). 

Trvalejší výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů přímo v dotčeném v 

území není příliš pravděpodobný. Určitou výjimkou mohou být periodické tůně tvořící 

potenciálně vhodný biotop pro rozmnožování obojživelníků (při terénním pochůzce ovšem 

nezjištěných). 

 

Krajina. Podle Typologie České krajiny (Mapový server Cenia – 

http://geoportal.gov.cz/arcgis/services) patří území do krajinného typu 5M2, kde číslice 5 značí 

pozdně středověkou sídelní krajinu Hercynica, písmeno M lesozemědělskou krajinu a číslice 2 

krajinu vrchovin Hercynica. 

Současný charakter krajiny je podstatně ovlivněn proběhlou těžební činností. Těžební prostor je 

situován v původních pravobřežních svazích údolí Volyňky a v navazujících partiích hřbetu 

sbíhajícího do údolí. Vlivem povrchové těžby vznikly v území nové terénní tvary. Od doby 

úplného ukončení těžby a rekultivace v lokalitě "B" a dočasného ukončení těžby v lokalitě "A" 
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probíhá v území spontánní sukcese společenstev, díky které jsou projevy terénních změn 

postupně stále méně výrazné. 

Navazující území má charakter harmonické členité krajiny. Výrazným určujícím prvkem je 

nepříliš hluboký zářez údolí Volyňky, mající značně proměnlivý charakter. Většinou jde o 

údolí poměrně rozevřené, s výrazně asymetrickým profilem, s různě ukloněnými svahy a říční 

nivou velmi proměnlivé šířky. Na úrovni těžební lokality "A" je údolí výrazně zúžené. 

Příkřejší, místy až skalnaté partie údolních svahů jsou převážně zalesněné, mírnější partie jsou 

využívané zemědělsky jako trvalé travní porosty. Vodní tok je lemován souvislými břehovými 

a doprovodnými porosty, na které v nivě navazují travní porosty a severně od těžebního 

prostoru i soustava menších vodních ploch. Úpatní částí pravobřežních svahů údolí prochází 

podélně železniční trať. Osídlení v blízkosti těžebních prostorů představuje jen několik samot v 

údolí (zejm. bývalé mlýny) a menší chatová kolonie v protějším svahu údolí. 

Významnější vlivy na současný charakter krajiny nejsou u realizace záměru ČERNĚTICE 

předpokládány. 

 

Záměr ČERNĚTICE bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví oznamovatele. Na 

těchto pozemcích se nenachází žádná stavba významnějšího hmotného majetku ani žádná 

kulturní památka, rovněž se zde nenachází žádná významná architektonická ani historická 

cenná památka. Vzhledem k dřívějšímu způsobu využívání plochy stanoveného DP (ukončení 

těžby) zde není pravděpodobnost nového archeologického nálezu. 

Tyto zájmy nebudou realizací záměru ČERNĚTICE nijak ohroženy. 

 

Hluková zátěž. Sledování a hodnocení stávající hlukové zátěže venkovního prostoru není 

prozatím pro celé území republiky prováděno. První kroky byly vykonány zpracováním tzv. 

Strategických hlukových map v roce 2007 (SHM jsou k dispozici na internetových stránkách 

např. www.mzd.cz), kdy bylo v rámci I. etapy provedeno hlukové mapování venkovního 

prostoru pouze pro velké městské aglomerace, určené úseky hlavních pozemních komunikací i 

železničních tratí a letiště Praha - Ruzyně. 

Dotčené území záměrem ČERNĚTICE se však nachází mimo uvedené oblasti a údaje o 

stávající hlukové zátěži venkovního prostoru ze strategického nebo jiného hlukového mapování 

zde nejsou k dispozici. 

Pro posouzení současné hlukové zátěže chráněných venkovních prostorů u nejbližších ostatních 

staveb na území obcí Černětice a Malenice od místa záměru ČERNĚTICE, ve sledované denní 

době, jsou využity výsledky měření provedeného jako součást Hlukové studie (podrobnosti viz 

samostatná příloha tohoto Oznámení). 

Při zohlednění stávající hlukové situace na území v blízkosti kamenolomu, na kterém nejsou 

provozovány významnější definovatelné zdroje hluku, je pro orientační posouzení stávající 

hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru zvolených staveb postavených v okolí 

kamenolomu, použita hodnota základního hygienického limitu hluku (bez dalších korekcí) pro 

hluk z dopravy, stanovená nařízením vlády č. 272/2011 Sb. LAeq, 16h = 55 dB pro denní dobu. 

Naměřené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku na zvolených stanovištích (ozn. M1 

až M5), které lze považovat za reprezentativní pro sledovanou denní dobu, jsou obsaženy 

v doložené přehledové tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzd.cz/
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Tab. 8 Denní doba – tabulka výsledků měření hluku 

Číslo 

měření 

Č.p. 

stavby 
Druh stavby Katastrální území 

Hygienický 

limit hluku 

Výsledek 

měření 

M1 38 Objekt k bydlení Černětice 55 dB 49,5 

M2 53 Objekt k bydlení Černětice 55 dB 44,9 

M3 70 Objekt k bydlení Malenice 55 dB neměřeno 

M4 191 Rodinný dům Malenice 55 dB 47,3 

M5 Č.e. 11 
Stavba pro 

rodinnou rekreaci 
Černětice -- 55,3 

Poznámka k průběhu měření: 

Číslo výp. bodu 3 – M3: 

U původně zvolené stavby č.p. 70/st.95, Objekt k bydlení, K Hamru 70, 387 06 Malenice nebylo 

měření provedeno, z důvodu významně rušivého hluku ze zařízení hamru, který byl provozován 

v této stavbě v den provádění měření. 

Číslo výp. bodu 5 – M5: 

Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 11 není druhem stavby s chráněným venkovním prostorem. 

Jedná se orientační hodnotu a hodnota hygienického limitu hluku zde není uváděna. 

Zjištěná zvýšená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku je u této stavby jednoznačně 

způsobena hlukem působeným povrchovou vodou přelivem přes vodní dílo sloužící k nakládání 

s vodami (blízký jez na řece Volyňka). 

 

Na základě výsledků provedených měření lze posoudit stávající hlukovou zátěž chráněného 

venkovního prostoru u stávajících ostatních staveb, které jsou postaveny v okolí kamenolomu 

(zástavba obcí Černětice a Malenice), jako prokazatelně podlimitní ve sledované denní době ve 

vztahu k orientačně použité hodnotě hygienického limitu hluku (základní hodnota pro hluk 

z dopravy a denní dobu). V noční době nebude záměr ČERNĚTICE provozován a stávající 

hluková zátěž chráněného venkovního prostoru nejbližších stávajících staveb v okolí 

kamenolomu nebude v této době provozem záměru ČERNĚTICE ovlivňována. 

 

U jiných než zde uvedených složek životního prostředí (jako jsou vlivy na obyvatelstvo, na 

hmotný a kulturní majetek apod.) není v dotčeném území předpokládáno žádné jejich 

významnější ovlivnění, které by mohlo být důvodem pro zamítnutí vlastní realizace záměru 

ČERNĚTICE na ploše stanoveného DP. 

Pro vymezené dotčené území nejsou specifikovány žádné další enviromentální charakteristiky, 

které by mohly být realizací záměru ČERNĚTICE nějak významněji dotčeny. 

 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v  dotčeném území 

z hlediska jeho únosného zatížení 

Z provedeného posouzení stávajícího stavu ve sledovaných složkách životního prostředí je 

zřejmé, že kvalita životního prostředí na vymezeném dotčeném území záměru ČERNĚTICE 

nevykazuje zásadní nedostatky a není zde ani předpoklad překračování stanovených limitních 

hodnot ani dalších požadavků určených příslušnou legislativou za účelem ochrany sledovaných 

složek životního prostředí. 

Z ověření stávajícího stavu jednotlivých sledovaných složek životního prostředí je možné 

současný stav celkové kvality životního prostředí na vymezeném dotčeném území posoudit jako 

vyhovující z hlediska stanovených požadavků a realizaci záměru ČERNĚTICE lze posoudit, při 

jeho předpokládaných nízkých provozních vlivech na sledované složky životního prostředí, pro 

vymezené dotčené území jako únosnou. 
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Shrnutí 

Vymezené dotčené území pro záměr ČERNĚTICE, jehož součástí je i vlastní dobývací prostor 

Černětice, se nachází v extravilánu k.ú. 704628 Černětice a leží na nezastavěných pozemcích 

mezi obcemi Černětice a Malenice. DP Černětice je vzdálen cca 1,3 km od centra obce 

Černětice a cca 1,6 km od centra obce Malenice. 

Na ploše vymezeného dotčeného území, nejsou z hlediska enviromentálních charakteristik 

předpokládány žádné extrémní poměry, které by mohly být příčinou pro nedoporučení a 

neproveditelnost záměru ČERNĚTICE na tomto vymezeném dotčeném území. 

Na základě těchto skutečností a podle provedeného posouzení předpokládaných nízkých 

příspěvkových vlivů z provozování záměru ČERNĚTICE i podle současného stavu sledovaných 

složek životního prostředí lze konstatovat, že realizace záměru ČERNĚTICE nebude mít 

významný negativní dopad na životní prostředí a pro vymezené dotčené území bude únosná. 

 

Umístění záměru 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání – Těžební činnosti 

spojené se záměrem ČERNĚTICE budou zúženy především na území, které je vymezeno 

stanoveným dobývacím prostorem Černětice – ev. Č. 7/0280. Tento dobývací prostor je 

stanoven uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny 

souřadnicemi v souřadném systému S – JTSK. Dobývací prostor má plošný obsah 0, 1476830 

km2 a není hloubkově vymezen. 

Vzhledem k tomu, že na DP již byla těžba prováděna jedná se o území, které je touto činností 

významně pozměněné a není perspektivní ani jinak významné z enviromentálních hledisek. 

Z těchto důvodů lze konstatovat, že realizací záměru ČERNĚTICE nedojde k omezení trvale 

udržitelného využívání vymezeného dotčeného území ani dalších priorit, chápaných v širších 

územních souvislostech. 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů – V dotčeném území 

záměru ČERNĚTICE se nachází stanovený dobývací prostor výhradního ložiska migmatitů, 

které je určeno k dotěžení vykázaných zásob a k následnému využití jako stavební kámen. 

Vzhledem k charakteru záměru ČERNĚTICE nebude mít jeho provozování žádné nároky na 

čerpání jiných přírodních zdrojů v území. 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž – V souladu s platnými předpisy v oblasti 

povrchové těžby nerostných surovin, bude po ukončení těžby výhradního ložiska a podle 

vypracovaného a schváleného plánu (/2/ - PSR), provedena sanace a rekultivace území 

dotčeného vlastní těžbou na ploše DP Černětice. Tímto předepsaným opatřením budou 

minimalizovány vzniklé vlivy z vlastní těžby a bude obnoven předpoklad schopnosti 

přírodního prostředí na dotčeném území snášet jiné zátěže. 
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ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A 

HODNCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Jak je zřejmé z posouzení možných nízkých provozních vlivů, které byly provedeny 

v předcházejících částech B a C tohoto Oznámení je reálný předpoklad, že ve sledovaných 

složkách životního prostředí nebude z vlastního provozování záměru ČERNĚTICE docházet 

k významnějšímu negativnímu ovlivnění stávajícího stavu složek životního prostředí ve 

vymezeném dotčeném území, které se nachází v k.ú. 704628 Černětice. 

 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických 

Vlivy s možnými dopady na veřejné zdraví, jako je znečištění ovzduší nebo nepříznivé účinky 

hluku, jsou podle jejich zjištěných minimálních příspěvků ve zpracovaných speciálních 

studiích (Rozptylová studie a Hluková studie - viz část Samostatné přílohy tohoto Oznámení) 

posouzeny jako prokazatelně podlimitní. 

Na základě těchto skutečností nejsou u provozování záměru ČERNĚTICE negativní vlivy na 

obyvatelstvo reálné, jak z hlediska zdravotního tak z hlediska sociálně ekonomického, i bez 

nutnosti vypracování dalších samostatných studie jako např. odborné posouzení vlivů záměru 

ČERNĚTICE na zdraví lidí – HIA apod. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Možné negativní vlivy na klimatické podmínky dotčeného území lze při provozování záměru 

ČERNĚTICE vyloučit. 

Vlivy na ovzduší z provozování záměru ČERNĚTICE jsou pro hlavní znečišťující látky – tuhé 

znečišťující látky (PM10), benzen a oxid dusičitý (NO2) – výpočtově zjišťovány ve zpracované 

Rozptylové studii. 

Zdroje záměru ČERNĚTICE a předpokládané produkce emisí hlavních znečišťujících látek 

jsou stručně popsány ve stati B.III.1. tohoto Oznámení. 

Stávající stav znečištění ovzduší dotčeného území je stručně vyhodnocen ve stati C.2. tohoto 

Oznámení. 

(podrobnosti viz Rozptylová studie v části Samostatné přílohy tohoto Oznámení). 

Pro znečištění ovzduší jsou přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity 

vyhlášené pro ochranu zdraví lidí (ekosystémů a vegetace). 

 

Tab. 9 Imisní limity 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit [μg.m-3] Maximální počet překročení 
SO2 1 hodina 350 24 

24 hodin 125 3 

PM10 24 hodin 50 35 

1 rok 40 0 

NO2  1 hodina 200 18 

1 rok 40 0 

Benzen 1 rok 5 0 

SO2 1 rok (ekosystémy) 20  

NOx 1 rok (ekosystémy) 30  

 

Přepokládané příspěvkové provozní vlivy záměru ČERNĚTICE na znečištění ovzduší jsou ve 

zpracované Rozptylové studii vyhodnoceny následovně. 

Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10 

Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 
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záměru, dosahuje nejvýše 10 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o 

hodnoty do 25% limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází pouze do prostoru 

vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže 

dosahovat hodnot ještě nižších, mimo areál činí hodnoty příspěvku 3 µg.m-3 a méně, tedy pod 

8% limitu. 

Maximální příspěvek průměrné denní koncentrace PM10, vyvolaný provozem navrhovaného 

záměru vychází v prostoru lomu ve výši 100 µg.m-3, tedy nad hodnotou imisního limitu (50 

µg.m-3). Doby trvání této koncentrace jsou však relativně krátké, řádově několik hodin v roce 

(tedy méně než 1 případ za rok). Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu) dosahuje v 

prostoru lomu maximální četnosti 50 případů za rok. 

V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty příspěvku významně nižší, mimo 

vlastní prostor lomu mohou krátkodobě dosáhnout koncentrací nad 50 µg.m-3, ale s prakticky 

nulovou dobou trvání. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu) dosahuje mimo prostor 

lomu maximální četnosti 25 případů za rok. Vliv na stávající četnost dosažení imisního limitu 

tedy nepředpokládáme. 

Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži benzenu 

Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 

záměru, dosahuje nejvýše 0,4 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o 

hodnoty do 8% limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního 

areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot 

ještě nižších. 

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou 

hodnoty příspěvku významně nižší. 

Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2 

Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 

záměru, dosahuje nejvýše 10 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního 

areálu a je způsobováno především provozem pohonných jednotek technologie pro těžbu a 

úpravu suroviny. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 25 % limitu 

(40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, 

budou hodnoty příspěvku významně nižší, mimo vlastní areál lomu dosahují hodnot nižších 

než 4 µg.m-3, tedy 10% imisního limitu. 

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu 

vycházejí ve výši do 100 µg.m-3, tedy do 50 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové 

maximum vychází do prostoru umístění technologie. V ostatních částech hodnoceného území 

bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších, mimo areál lomu a jeho těsné 

okolí budou příspěvky maximální hodinové koncentrace nižší než 50 µg.m-3, tedy do 25 % 

imisního limitu. 

Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech 

Výpočtové body jsou umístěny u nejbližších okolních stávajících staveb, které jsou postaveny 

v okolní kamenolomu Černětice na území obcí Černětice a Malenice. 

Jedná se o stejné stavby, které byly vybrány pro posouzení předpokládaných hlukových vlivů 

z provozování záměru ČERNĚTICE. 
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Tab. 10 Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce 

 NO2 PM10 benzen 

 

roční 

průměr 

hodinové 

maximum 

roční 

průměr 

24hodinové 

maximum 

četnost 

koncentrace 

5 µg.m-3 

roční 

průměr 

č.p. 38 0,6 6,9 0,5 12,9 4,9 0,017 

č.p. 53 0,3 4,4 0,3 7,5 1,4 0,008 

č.p. 70 0,4 22,9 0,4 40,2 4,2 0,012 

č.p. 191 0,4 21,3 0,3 39,3 3,7 0,010 

č.e. 11 1,0 33,2 0,9 59,7 8,6 0,026 

 limit 40,0 200,0 40,0 50,0 - 5,0 

 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (případ/rok) (µg.m-3) 

 

Závěr 

Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány v prostoru chaty č.e. 11. S ohledem na předpokládanou 

úroveň stávající imisní zátěže, tedy v součtu se stávající imisní zátěží, neočekáváme dosažení 

či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou. 

Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná, neboť v případě součtu 

očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní 

zátěže docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby 

k přeslimitnímu nárůstu imisní zátěže, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro 

průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení 

provozu předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlivy z provozování záměru ČERNĚTICE jsou na hlukovou situaci chráněného venkovního 

prostoru ostatních staveb, které jsou postaveny v okolí kamenolomu Černětice, výpočtově 

zjišťovány ve zpracované Hlukové studii. 

Povinnosti provozovatelů zdrojů hluku, stanovené hygienické limity hluku a provozní zdroje 

hluku záměru ČERNĚTICE jsou stručně popsány ve stati B.III.1. tohoto Oznámení. 

Stávající stav hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru u zvolených ostatních staveb na  

dotčeném území je stručně vyhodnocen ve stati C.2. tohoto Oznámení. 

(podrobnosti viz Hluková studie v části Samostatné přílohy tohoto Oznámení). 

Přepokládané příspěvkové provozní vlivy záměru ČERNĚTICE na hlukovou situaci u 

vybraných staveb jsou ve zpracované Hlukové studii vyhodnoceny následovně. 

Vyhodnocení je provedeno ve vztahu k současně platným hodnotám hygienickým limitům 

hluku pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a posuzované druhy zdrojů hluku 

záměru ČERNĚTICE (hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk z dopravy). 

Výpočty hlukových ukazatelů jsou vyjádřeny hodnotami ekvivalentních hladin akustického 

tlaku a jsou řešeny samostatně pro provádění těžby na jednotlivých těžebních etážích 

kamenolomu Černětice (hluk z provozu stacionárních zdrojů) a pro okolí přepravních tras (žel. 

trať č. 198 a silnice III/1442) při provozu pouze expediční dopravy kameniva (hluk z dopravy) 

s preferovaným směrem dopravy na Volyni a Strakonice, které jsou označeny jako varianty. 

Varianta A – těžba na I. těžební etáži v úrovni 518 m n.m. 

Varianta B – těžba na II. těžební etáži v úrovni 500 m n.m. 

Varianta C – těžba na III. těžební etáži v úrovni 485 m n.m. 

Varianta D – těžba na IV. těžební etáži v úrovni 473 m n.m. 

Varianta E – expediční doprava kameniva (žel. trať č. 198 a silnice III/1442). 

Předpokládané výsledné hlukové působení provozního hluku záměru ČERNĚTICE na 

chráněné venkovní prostory zvolených ostatních nejbližších staveb, které jsou postaveny 
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v okolí kamenolomu na území okolních obcí Černětice a Malenice, lze pak stanovit 

energetickým součtem naměřených (stávající stav bez záměru ČERNĚTICE) a výpočtově 

stanovených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku z provozu ověřovaných zdrojů 

hluku záměru ČERNĚTICE. 

Vyhodnocení předpokládaného výsledného hlukového působení záměru ČERNĚTICE (hluk 

z provozu stacionárních zdrojů) 

Ve sloupci Vypočtená hodnota je obsažena nejvyšší zjištěná hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku z  provedených výpočtů pro varianty A až D. 

Ve sloupci Energetický součet je obsažena hodnota předpokládané maximální ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku při provozu záměru ČERNĚTICE. 

Ve sloupci Rozdíl hodnot je obsažena hodnota předpokládaného zvýšení ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku proti stávajícímu stavu (naměřená hodnota). 

 

Tab. 11 Vyhodnocení hlukového působení záměru ČERNĚTICE (hluk z provozu stacionárních 

zdrojů) 

Číslo 

bodu 

Č.p. 

stavby 

Druh stavby Naměřená 

hodnota (dB) 

Vypočtená 

hodnota (dB) 

Energetický 

součet (dB) 

Rozdíl 

hodnot (dB) 

1 38 Objekt k bydlení  49,5 32,1 49,6 +0,1 

2 53 Objekt k bydlení 44,9 30,8 45,1 +0,3 

3 70 Objekt k bydlení 
47,3 

41,3 48,3 +1,0 

4 191 Rodinný dům 40,2 48,1 +0,8 

5 Č.e. 

11 

Stavba pro 

rodinnou rekreaci 
55,3 54,2 57,8 +2,5 

 

Vyhodnocení předpokládaného výsledného hlukového působení záměru ČERNĚTICE (hluk z 

dopravy) 

Ve sloupci Vypočtená hodnota je obsažena nejvyšší zjištěná hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku z  provedených výpočtů pro varianty A až D. 

Ve sloupci Energetický součet je obsažena hodnota předpokládané maximální ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku při provozu záměru ČERNĚTICE. 

Ve sloupci Rozdíl hodnot je obsažena hodnota předpokládaného zvýšení ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku proti stávajícímu stavu (naměřená hodnota). 

 

Tab. 12 Vyhodnocení hlukového působení záměru ČERNĚTICE (hluk z dopravy) 

Číslo 

bodu 

Č.p. 

stavby 

Druh stavby Naměřená 

hodnota (dB) 

Vypočtená 

hodnota (dB) 

Energetický 

součet (dB) 

Rozdíl 

hodnot (dB) 

1 38 Objekt k bydlení  49,5 47,7 51,7 +2,2 

2 53 Objekt k bydlení 44,9 42,1 46,7 +1,8 

3 70 Objekt k bydlení 
47,3 

20,0 47,3 0,0 

4 191 Rodinný dům 17,9 47,3 0,0 

5 Č.e. 

11 

Stavba pro 

rodinnou rekreaci 
55,3 37,9 55,4 +0,1 

 

Posouzení předpokládaného výsledného hlukového působení záměru ČERNĚTICE 

Provoz vlastního kamenolomu (varianta A až D) – hluk z provozu stacionárních zdrojů –

hygienický limit hluku LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu 

Z výsledků vyhodnocených předpokládaných maximálních hodnot ekvivalentních hladin 

akustického tlaku při provozu záměru ČERNĚTICE je zřejmé, že ve všech chráněných 

venkovních prostorech stávajících staveb postavených v nejbližším okolí kamenolomu (body č. 

1 až 4) na území obcí Černětice a Malenice jsou zjištěny hodnoty nižší než je hygienický limit 

hluku LAeq,8h = 50 dB platný pro denní dobu. 
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Vyšší hodnota než je hygienický limit hluku je zjištěna pouze u stavby pro rodinnou rekreaci 

č.e. 11 Černětice (bod č. 5), která je postavena u řeky Volyňky naproti lomu Černětice. Jedná 

však o druh stavby, u které je předpokládáno pouze sezónní a příležitostné využívání a která 

nepatří mezi druhy staveb s chráněným venkovním prostorem před působením hluku z 

definovaných zdrojů hluku a hygienické limity hluku se pro tento druh stavby nestanovují. 

Na základě výsledků provedeného vyhodnocení předpokládaného příspěvkového působení 

provozního hluku vlastního záměru ČERNĚTICE (hluk z provozu stacionárních zdrojů) lze 

vlastní záměr ČERNĚTICE posoudit z hlediska vlivů na chráněné venkovní prostory u 

stávajících ostatních staveb, které jsou postaveny v okolí kamenolomu (zástavba obcí Černětice 

a Malenice), jako prokazatelně podlimitní zdroj provozního hluku. 

Provoz vlastní expediční dopravy kameniva (varianta E) – hluk z dopravy –hygienický limit 

hluku LAeq,16h = 55 dB pro denní dobu 

Z výsledků vyhodnocených předpokládaných maximálních hodnot ekvivalentních hladin 

akustického tlaku při provozu záměru ČERNĚTICE je zřejmé, že ve všech chráněných 

venkovních prostorech stávajících staveb postavených v nejbližším okolí kamenolomu (body č. 

1 až 4) na území obcí Černětice a Malenice jsou zjištěny hodnoty nižší než je hygienický limit 

hluku LAeq,16h = 55 dB platný pro denní dobu. 

Vyšší hodnota než je hygienický limit hluku je zjištěna pouze u stavby pro rodinnou rekreaci 

č.e. 11 Černětice (bod č. 5) , která je postavena u řeky Volyňky naproti lomu Černětice. Vyšší 

hodnota je prokázána již za stávajícího stavu a zde jednoznačně způsobena hlukem přelivu 

povrchové vody přes vodní dílo – blízký jez na řece Volyňka. Jedná však o druh stavby, u které 

je předpokládáno pouze sezónní a příležitostné využívání a která nepatří mezi druhy staveb s 

chráněným venkovním prostorem před působením hluku z definovaných zdrojů hluku a 

hygienické limity hluku se pro tento druh stavby nestanovují. 

Na základě výsledků provedeného vyhodnocení předpokládaného příspěvkového působení 

hluku z dopravy vlastní expediční dopravy záměru ČERNĚTICE (hluk z dopravy) lze vlastní 

záměr ČERNĚTICE posoudit z hlediska vlivů na chráněné venkovní prostory u stávajících 

ostatních staveb, které jsou postaveny v okolí kamenolomu (zástavba obcí Černětice a 

Malenice), jako prokazatelně podlimitní zdroj provozního hluku. 

Závěr 

Z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku lze záměr 

ČERNĚTICE vyhodnotit jako podlimitní a bez reálného předpokladu ohrožení zdraví obyvatel 

nejbližších ostatních staveb na území okolních obcí Černětice a Malenice. 

 

Z provozování záměru ČERNĚTICE nejsou předpokládány žádné negativní vlivy na další 

fyzikální a biologické charakteristiky životního prostředí. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Jak je zřejmé z provedených posouzení požadavků na vstupy i předpokládaných výstupů 

z provozování záměru a z posouzení stávajícího stavu těchto složek na dotčeném území, nejsou 

u realizace záměru ČERNĚTICE předpokládány negativní vlivy na povrchové ani podzemí 

vody na dotčeném území. 

 

5. Vlivy na půdu 

Realizace záměru ČERNĚTICE a obnovení těžby v části „A“ vymezeného dobývacího prostoru 

Černětice nebude vyžadovat nové zábory pozemků zemědělských půd ani pozemků určených k 

plnění funkcí lesa. Zájmy ochrany půd ZPF ani půd PUPL nebudou záměrem ČERNĚTICE 

dotčeny. 

Jiné vlivy na půdu nejsou u záměru ČERNĚTICE předpokládány. 
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Při obnovení těžby v části „A“ ve vymezeném DP Černětice (evidenční kniha dobývacích 

prostorů díl 7, folio 0280) bude záměr ČERNĚTICE využívat pro povrchovou těžbu a výrobu 

drceného stavebního kamene, vytěžitelné zásoby výhradního ložiska migmatitu. K tomu účelu 

byl DP Černětice stanoven rozhodnutím Ministerstva dopravy v Praze dne 6.10.1965 pod zn. 

33 629/65-S 7. 

Jiné horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem ČERNĚTICE využívány. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivem obnovení činnosti lomu Černětice dojde v lokalitě jednak k zániku sukcesí vzniklých 

společenstev v prostorech dotčených dřívější těžbou či provedenou skrývkou a jednak k zániku 

části ploch navazujících travních porostů a mezilehlého pásu dřevin. 

Vzhledem k charakteru stávající fauny i flóry a stávajících ekosystémů v tomto dobývacím 

prostoru a jejich charakteru v okolním území lze vliv na stávající faunu, flóru a ekosystémy 

jako málo významný. Vliv na funkčnost regionálního biocentra RBC 797 Betaň lze hodnotit 

jako zcela okrajový. 

Po dokončení těžby v dílčí části „A“ ložiska bude dle Plánu sanace a rekultivace území /2/ PSR 

navazovat technická rekultivace a biologická rekultivace na les. V dřevinné skladbě lesa bude 

převažovat borovice lesní, významně doplněná bukem lesním. smrkem ztepilým, dubem 

zimním a javorem klenem. Vzhledem k charakteru stanoviště je navrženo zařazení tohoto lesa 

do kategorie lesů ochranných. V území tak budou vytvořeny podmínky pro šíření lesních druhů 

rostlin a živočichů (možnost přirozené reintrodukce velké části původně zastoupených druhů 

flóry a fauny) a s ohledem na stanovenou druhovou skladbu lesa i pro vývoj přírodě blízkých 

lesních ekosystémů. 

 

8. Vlivy na krajinu 

Změny v krajině budou v závislosti na průběhy těžby a rekultivačních prací probíhat poměrně 

dynamicky. Vzhledem k nevelkému plošnému rozsahu a nízké míře pohledové otevřenosti 

dotčeného území lze však vlivy na krajinu hodnotit jako málo významné. V konečném 

důsledku po dokončení rekultivačních prací půjde ve srovnání se současným stavem spíše o 

mírně pozitivní (příp. indiferentní) vlivy. 

 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vzhledem k poloze záměru ČERNĚTICE a ke skutečnosti, že obnovení těžby bude probíhat na 

ploše DP, ve kterém již byla povrchová těžba prováděna a byla ukončena před vytěžením zásob 

ložiska, nejsou u záměru ČERNĚTICE reálné žádné negativní vlivy na hmotný majetek ani na 

kulturní památky. 

 

Podle souhrnů provedených hodnocení předpokládaných vlivů záměru ČERNĚTICE na 

obyvatelstvo, z hlediska jejich velikosti a významnosti lze konstatovat, že charakteristika těchto 

vlivů se vztahem nebo tendencí možného ohrožení zdravotního stavu populace (především vlivy 

hluku nebo znečištění ovzduší apod.) nebude přesahovat povolené tolerance a nebude příčinou 

překračování stanovených limitních hodnot z hlediska ochrany veřejného zdraví. Také u 

ostatních sledovaných složek životního prostředí nejsou zjištěny ani předpokládány žádné 

nadlimitní a nepovolené vlivy z provozování záměru ČERNĚTICE. 

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z  hlediska 

jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Zjištěné provozní vlivy záměru ČERNĚTICE vykazují pouze malé dosahy např. znečištění 

ovzduší a nepříznivé účinky hluku. Z hlediska jejich velikosti a významnosti se jedná o vlivy 

podlimitní a sledovatelné pouze na vymezeném dotčeném území v bezprostředním okolí 
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kamenolomu Černětice. U jiných sledovaných složek životního prostředí lze vymezit jejich 

vlivy na plochu vlastního DP Černětice. 

Významné nepříznivé vlivy, které by mohly přesahovat státní hranice ČR, jsou u záměru 

ČERNĚTICE vyloučeny. 

 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 

Při zohlednění charakteristiky záměru ČERNĚTICE a jeho umístění, nejsou při jeho 

provozování předpokládány možné havárie a nestandardní stavy s důsledky environmentálních 

rizik, nepřípustného znečištění nebo jiného poškození životního prostředí. 

 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  

Vzhledem k málo významné míře vlivů na biotu a ekosystémy nejsou navrhována žádná 

opatření k prevenci, vyloučení či snížení vlivů na biotu a ekosystémy nad rámec opatření 

obsažených v plánech otvírky, přípravy a dobývání a sanace a rekultivace (tj. zejména skrápění 

povrchu těžebního prostoru a následná rekultivace). 

Jako určité možné kompenzační opatření lze doporučit zvážení následného rozšíření plochy 

regionálního biocentra RBC 797 Betaň o prostory rekultivovaných partií. 

S ohledem na výsledky zpracované Rozptylové a Hlukové studie je dokladováno, že při 

provozování zdrojů záměru ČERNĚTICE nebude v důsledku jejich činnosti docházet 

k nepřípustné a nadlimitní zátěži obyvatel. Z těchto důvodů není nutné při řádném a 

předepsaném způsobu provozování zdrojů znečištění ovzduší a hluku záměru ČERNĚTICE 

ukládat kompenzační opatření za účelem ochrany ovzduší ani navrhovat protihluková opatření 

za účelem omezení nepříznivých účinků hluku. 

Při dodržení podmínek stanovených platnými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, 

není nutné pro realizaci záměru ČERNĚTICE určovat další opatření pro ochranu životního 

prostředí, proto jsou dále formulována pouze některá doporučení vyplývající z průběhu 

zpracování Oznámení. 

- Vypracovat dokumentaci pro nákladovou vlečku a zajistit její realizaci na ploše kamenolomu, 

za účelem expedice vyrobeného kameniva. 

- Pro provozování záměru ČERNĚTICE budou zpracovány příslušné dokumentace provozního, 

havarijního, bezpečnostního řádu apod. 

- Údržba mobilních strojů a manipulace s látkami nebezpečnými vodám bude prováděna pouze 

na zabezpečených plochách, látky škodlivé vodám musí být jímány. 

- Po zprovoznění záměru ČERNĚTICE bude provedeno upřesnění produkce odpadů a zajištění 

dalších požadavků kladených na původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších 

prováděcích předpisů platných v oblasti odpadového hospodářství. 

- Při provozování záměru ČERNĚTICE bude provozovatel zajišťovat pravidelnou kontrolu 

kvality vody odebírané z vlastního zdroje (studna). 

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 

při hodnocení vlivů 

Oznámení záměru ČERNĚTICE bylo zpracováno v rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 

Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění a přílohou č. 3 k zákonu – 

náležitosti Oznámení, se zohledněním zásad pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 2 zákona. 

Pro vyhodnocení možných příspěvkových vlivů záměru ČERNĚTICE na znečištění ovzduší 

bylo vycházeno z ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a navazujících 

prováděcích předpisů. 

Vyhodnocení předpokládané příspěvkové hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru 

nejbližších staveb v okolí ze záměru ČERNĚTICE, bylo provedeno v souladu s ustanovením 
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zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, prováděcího předpisu nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací i podle doporučení 

dalších metodických pokynů. 

Vodítkem pro vyhodnocení vlivů záměru ČERNĚTICE na půdy ZPF byla vyhláška MŽP č. 

13/1994 Sb., vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany k zákonu č. 334/1992 Sb. 

v platném znění apod. 

Možné vlivy záměru ČERNĚTICE na vody byly hodnoceny v souladu se zákonem č. 254/2001 

Sb. o vodách, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb. apod. 

Vlivy z oblasti odpadového hospodářství byly posouzeny v souladu s platnými předpisy - zákon 

č.185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění, zákona č. 154/2010 Sb. a dalších navazujících 

předpisů. 

Problematika ochrany přírody a krajiny byla posouzena v souladu s ustanoveními zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

při zpracovávání dokumentace 

Výchozím podkladem pro posouzení vlivů záměru ČERNĚTICE na životní prostředí byly 

projekty: 

/1/ Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska dobývaného povrchovým způsobem 

v dobývacím prostoru Černětice, lom Volyně (POPD), Ing. Alexandr Rudolf, Tachovská 9, 323 

25 Plzeň – Bolevec – červenec 2014. 

/2/ Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou v DP Černětice, kamenolom Volyně 

(PSR), Ing. Alexandr Rudolf, Tachovská 9, 323 25 Plzeň – Bolevec – červenec 2014. 

Proto může dojít v průběhu realizace záměru ČERNĚTICE k upřesnění některých údajů. 

Podstatné informace o záměru ČERNĚTICE pro kvalifikované posouzení vlivů na životní 

prostředí však byly oznamovatelem poskytnuty. 

Stav bioty a ekosystémů v území byl zhodnocen na základě jednorázové terénní pochůzky. 

Dlouhodobější systematický biologický průzkum v území nebyl nutný. 

Další potřebné údaje byly čerpány z dostupných pramenů (internet, archiv zpracovatele atd.) a 

z místního šetření a měření zpracovatele v dotčeném území záměru ČERNĚTICE. 

Mapová i jiná dokumentace použitá k objasnění řešených problematik je obsažena 

v příslušných částech Oznámení. 

Zásadní nedostatky, které by bránily korektnímu vyhodnocení ověřovaných složek životního 

prostředí nebo nedokončení některých částí Oznámení, se v průběhu jeho zpracování 

nevyskytly. 

 

Shrnutí 

Na základě výsledků a závěrů provedených zjištění je možné konstatovat, že nebyly prokázány 

žádné významné zhoršující vlivy způsobené provozováním záměru ČERNĚTICE, které by byly 

příčinou nadlimitního ohrožení sledovaných složek životního prostředí nebo významných 

negativních dopadů na veřejné zdraví. 

Vzhledem k těmto skutečnostem není přepokládána realizace žádných zvláštních ochranných 

opatření. 

Obsah poskytnutých podkladů, údajů i znalostí o dotčeném území byl dostačující pro posouzení 

vlivů v podrobnostech vyžadovaných zjišťovacím řízením, zásadní nedostatky pro specifikaci 

možných negativních vlivů nebyly zjištěny. 

 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Zvážení potenciálně významných vlivů záměru ve vztahu k rozsahu, přesahování státních 

hranic, velikosti, složitosti, pravděpodobnosti, trvání, frekvenci, vratnosti atd. – Předmětem 

záměru ČERNĚTICE je obnovení těžby na vymezeném DP Černětice. Jeho účelem je dotěžení 

evidovaných zásob na výhradním ložisku migmatitu, jejichž těžba byla ukončena v roce 1995 
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tehdejším provozovatelem. 

Potenciálně nejvýznamnější vlivy z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví (příspěvkové 

znečištění ovzduší a hluková zátěž) budou mít pouze místní dosah, zúžený jen na plochu 

vymezeného dotčeného území. Za této situace nejsou reálné žádné významné negativní vlivy 

z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví nebo jiných negativních dopadů na populaci 

žijící na ploše dotčeného území ani v širším okolí. 

 

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

(pokud byly předloženy) 
 

Zpracované podkladové projekty řeší zadání oznamovatele pro záměr ČERNĚTICE v jedné 

variantě. Takto vypracované jednovariantní projekty pro navržené umístění záměru 

ČERNĚTICE na pozemcích ve vymezeném DP Černětice v k.ú. 704628 Černětice byly 

předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

ČÁST F – ZÁVĚR 

 

Zpracovatel Oznámení posuzovaného záměru s názvem: 

„Obnovení těžby v kamenolomu Černětice“ 
při zohlednění: 

- charakteru záměru, 

- navrženého umístění záměru, 

- posouzení stávajícího stavu životního prostředí v dotčeném území, 

- vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a sledované složky 

životního prostředí, 

dospěl k závěru, že realizace záměru ČERNĚTICE je pro dotčené území únosná a přijatelná. 

Při přípravě a realizaci posuzovaného záměru ČERNĚTICE budou zohledněna některá 

doporučení specifikovaná v části D. IV. tohoto Oznámení. 

Jedná se o doporučení jejichž rámec nepřesahuje běžné povinnosti, vyplývající z platné právní 

úpravy pro zajištění ochrany veřejného zdraví i životního prostředí. 

Zpracovatel Oznámení proto doporučuje, aby příslušný úřad proces posuzování vlivů na životní 

prostředí u záměru ČERNĚTICE, který je vedený podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 

znění, ukončil již ve zjišťovacím řízení. 

 

Datum zpracování Oznámení:   V Brně dne  15. září 2014 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele Oznámení v zastoupení dalších osob, které se 

podílely na zpracování: 

 

Ing. Miroslav Lepka  ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

                                tel/fax: 549 210 356, 541 240 857, e-mail: lepka@enving.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele Oznámení:  ……………………………………….. 

      Ing. Miroslav Lepka 
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Základní údaje 

Název záměru: „Obnovení těžby v kamenolomu Černětice“ 

 

Zařazení záměru: Dle zpracovaného podkladového projektu /1/ - POPD je předpokládána 

maximální výše roční těžby až cca 250 000 tun nerostné suroviny. Záměr ČERNĚTICE tak 

bude naplňovat příslušnou limitní hodnotu, stanovanou v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí a zařazení záměru ČERNĚTICE je podle přílohy č. 1 

následující: 

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B. 

bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok;………. 

Příslušným úřadem, který zajišťuje provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Jihočeského 

kraje – Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 

 

Identifikace záměru ČERNĚTICE: 

Název stanoveného dobývacího prostoru:  ČERNĚTICE 

      FMD č.j. 55166/1971 

      ze dne 20.4.2072 

Evidenční kniha:     díl: 7 folio: 0280 

Název a identifikační číslo katastrálního území: 

Podle katastru nemovitosti:   Černětice 704628 

Základní územní jednotka:   Volyně 551970 

Název a kód okresu:    Strakonice 3307 

Číslo a označení ložiska v bilanci výhradních 

ložisek nerudních surovin:    3068800 Volyně 

Druh nerostné suroviny:    nevyhrazený nerost 

Surovinový druh:     stavební kámen – SK 

Technologický typ, případně užitková složka 

užitková složka:     drcené kamenivo – DK 

      lomový kámen – LK 

Druh horniny:     biotitická pararula 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Ve vztahu ke stanoveným příslušným limitním hodnotám přílohou 

č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. je pro záměr ČERNĚTICE určující údaj o předpokládaném 

ročním úbytku zásob (kapacita těžby) nerostných surovin, který je v projektu /1/ - POPD 

stanoven následovně. 

Stav vykázaných a vytěžitelných zásob na ložisku: 379 000 m3 

Úbytek zásob je zvažován podle velikosti odbytu drceného kameniva v rozsahu: 

od cca 60 000 tun/rok až po cca 250 000 tun/rok, 

při čemž horní hranice odbytu může být dosaženo spíše výjimečně. 

 

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): Ložisko stavebního kamene - ruly Černětice se 

nachází v okrese Strakonice v k.ú. Černětice a leží mezi obcemi Černětice a Malenice (cca 

1,3 km jihozápadně od centra obce Černětice a cca 1,6 km severovýchodně od centra 

obce Malenice). Ložisko na západě hraničí skalním zářezem a s tokem říčky Volyňka, se 

kterým je souběžně vedena železniční trať Strakonice – Vimperk (žel. trať č. 198). Říčka Volyňka 

v tomto úseku protéká poměrně úzkým údolím přibližně ve směru od jihu na sever. Ložisko se 

na východě a jihovýchodě začleňuje do vyvýšenin u obce Černětice, které na jihovýchodní 

straně přechází do kupovitého hřbetu Bukovec (640 m n.m.). Komunikačně je lom připojen 
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příjezdovou komunikací napojenou na státní silnici III/1442 mezi obcemi Černětice-Malenice. 

Záměr ČERNĚTICE se nachází na území: 

Kraj:   Jihočeský kraj 

Okres:   Strakonice 

Obec:   Černětice – část správního území města Volyně 

Katastrální území: 704628 Černětice 

Ložisko rul v DP Černětice bylo těženo k výrobě drceného kamene již od šedesátých let 

minulého století. Ložisko je dobýváno stěnovým lomem označovaným jako „Lom Volyně". 

V letech 1984 - 1985 byl DP provozně rozdělen na dvě části, tzv. „těžební lokality“ A a B. 

V části „A“ byl rozhodnutím OBÚ Plzeň č.j. 3717/84 ze dne 3.12.1984 schválen POPD 

s platnosti do 31.12.1996, v části „B“ pak rozhodnutím téhož úřadu č.j. 982/85 z 30.4.1985 

„Plán likvidace lomu“. V následných letech byla provedena sanace a rekultivace části „B“ DP, 

v části „A“ pak byla až do roku 1995 realizována těžba dle schváleného POPD. Vzhledem 

k usměrňování objemu těžby v závislosti na poptávce po těžené surovině, nebylo ložisko 

dotěženo v celém projektovaném objemu, ale cca 50% vyhodnocených zásob zůstalo 

nevytěženo. 

Předmětem záměru ČERNĚTICE je dotěžení zbytkových zásob ruly, jako stavebního 

kamene, v části „A“ DP Černětice, která se nachází na stabilizované ploše s ozn. TN – Plochy 

těžby nerostů. 

 

Charakteristika záměru 

Velikost – Vlastní záměr ČERNĚTICE je určen velikostí stanoveného DP Černětice, jehož 

vymezené hranice nebudou překračovány. Vzhledem k předpokládané maximální výši roční 

těžby až cca 250 000 tun nerostné suroviny záměr ČERNĚTICE přesahuje příslušnou limitní 

hodnotu a naplňuje dikci zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o posuzování vlivů na životní 

prostředí, pro provedení zjišťovacího řízení. 

Kumulace jeho vlivů s vlivy jiných záměrů – Předmětem záměru ČERNĚTICE je dotěžení 

zbytkových zásob ruly, jako stavebního kamene, v části „A“ stanoveného DP Černětice. Těžba 

zde byla z důvodů omezené poptávky po těžené surovině ukončena v roce 1995. 

Vzhledem k tomu, že v širším okolí záměru ČERNĚTICE není prováděna žádná jiná těžba 

nerostů, není předpokládána možnost kumulace s jinými záměry obdobného charakteru. 

Využívání přírodních zdrojů – Záměr ČERNĚTICE bude využívat pro těžbu a výrobu 

stavebního kamene, ložisko rul ve stanoveném DP Černětice. K tomu účelu byl DP Černětice 

stanoven. Jiné přírodní zdroje nebudou záměrem ČERNĚTICE využívány. 

Produkce odpadů – Produkci odpadů v orientačně odhadnutém množství i druzích lze posoudit 

jako odpovídající pro velikost a charakter záměru ČERNĚTICE. Bude se jednat hlavně o 

odpady bez nebezpečných vlastností, s běžnými nároky na jejich zneškodnění nebo recyklaci. 

Zneškodnění malých množství odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude zajištěno 

oprávněnými osobami. 

Znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví – Podle zjišťovaných produkcí emisí, 

odpadních vod, odpadů, významnosti zdrojů hluku a dalších faktorů s možnými negativními 

dopady na znečišťování životního prostředí jsou u záměru ČERNĚTICE předpokládány pouze 

vlivy s místními dosahy sledovatelné v blízkém okolí kamenolomu. 

Z hlediska předpokládaného ovlivnění složek životního prostředí s přímými dopady na zdraví 

obyvatelstva (znečištění ovzduší a vod, hluková zátěž venkovního prostoru apod.) je očekáváno  

příspěvkové působení vlastního záměru ČERNĚTICE podlimitní a které nezpůsobí 

překračování vyhlášených limitů pro ochranu zdraví. Rovněž možné příspěvkové působení 

vlastního záměru ČERNĚTICE v ostatních složkách životního prostředí nebude pro okolí 

kamenolomu nijak významné. Za této situace lze provozní působení vlastního záměru 

ČERNĚTICE, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví i dalších složek životního prostředí, 

předpokládat jako vyhovující a bez reálného předpokladu jejich ohrožení. 
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Rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií – Rizika havárií s 

negativními dopady na složky životního prostředí a vyplývající z provozního charakteru 

vlastního záměru ČERNĚTICE nejsou předpokládána. 

 

Umístění záměru 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání – Těžební činnosti 

spojené se záměrem ČERNĚTICE budou zúženy především na území, které je vymezeno 

stanoveným dobývacím prostorem Černětice – ev. Č. 7/0280. Tento dobývací prostor je 

stanoven uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny 

souřadnicemi v souřadném systému S – JTSK. Dobývací prostor má plošný obsah 0, 1476830 

km2 a není hloubkově vymezen. 

Vzhledem k tomu, že na DP již byla těžba prováděna jedná se o území, které je touto činností 

významně pozměněné a není perspektivní ani jinak významné z enviromentálních hledisek. 

Z těchto důvodů lze konstatovat, že realizací záměru ČERNĚTICE nedojde k omezení trvale 

udržitelného využívání vymezeného dotčeného území ani dalších priorit, chápaných v širších 

územních souvislostech. 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů – V dotčeném území 

záměru ČERNĚTICE se nachází stanovený dobývací prostor výhradního ložiska migmatitů, 

které je určeno k dotěžení vykázaných zásob a k následnému využití jako stavební kámen. 

Vzhledem k charakteru záměru ČERNĚTICE nebude mít jeho provozování žádné nároky na 

čerpání jiných přírodních zdrojů v území. 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž – V souladu s platnými předpisy v oblasti 

povrchové těžby nerostných surovin, bude po ukončení těžby výhradního ložiska a podle 

vypracovaného a schváleného plánu (/2/ - PSR), provedena sanace a rekultivace území 

dotčeného vlastní těžbou na ploše DP Černětice. Tímto předepsaným opatřením budou 

minimalizovány vzniklé vlivy z vlastní těžby a bude obnoven předpoklad schopnosti 

přírodního prostředí na dotčeném území snášet jiné zátěže. 

 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Zvážení potenciálně významných vlivů záměru ve vztahu k rozsahu, přesahování státních 

hranic, velikosti, složitosti, pravděpodobnosti, trvání, frekvenci, vratnosti atd. – Předmětem 

záměru ČERNĚTICE je obnovení těžby na vymezeném DP Černětice. Jeho účelem je dotěžení 

evidovaných zásob na výhradním ložisku migmatitu, jejichž těžba byla ukončena v roce 1995 

tehdejším provozovatelem. 

Potenciálně nejvýznamnější vlivy z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví (příspěvkové 

znečištění ovzduší a hluková zátěž) budou mít pouze místní dosah, zúžený jen na plochu 

vymezeného dotčeného území. Za této situace nejsou reálné žádné významné negativní vlivy 

z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví nebo jiných negativních dopadů na populaci 

žijící na ploše dotčeného území ani v širším okolí. 
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ČÁST H – PŘÍLOHY 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k Oznámení) a dále například 

přílohy mapové, obrazové a grafické 

 

 



Obnovení těžby v kamenolomu Černětice                                                                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  50 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
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SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 
 

Rozptylová studie 

 

Hluková studie 

 

Výpis z evidence dobývacích prostorů 

 

Žádost o obnovení vlečky 

 

Fotodokumentace 
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Rozptylová studie 
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