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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 

„Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“ (dále v textu 

jen KČ-Z). 

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, kteří jsou 

specialisté na jednotlivé odborné okruhy řešených problémů v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

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

Hlukové vlivy:  František Brzobohatý – Enving s.r.o. 

Dále byly využity dokumentace zpracované pro záměr Černětice – obnovení těžby 

v kamenolomu, listopad 2014: 

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

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

 

Předmětem záměru KČ-Z je realizace „zařízení (technické zařízení, místo, stavba nebo část 

stavby)“ k „odstranění odpadů (např. dle D 1 a dle D 13, D 15 – příl. 4 k zákonu č. 185/2001 

Sb.) a dále k „využití odpadů (např. dle R 5 a dle R 11, R 12, R 13 – příl. 3. k zákonu č. 

185/2001 Sb.)“. 

Umístění záměru KČ-Z je navrženo do části kamenolomu Černětice ozn. „B“ ve stanoveném 

Dobývacím prostoru (DP) Černětice. Jedná se o část kamenolomu, ve které byla ukončena 

těžební činnost. 

 

Oznamovatelem záměru KČ-Z 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 KČ-Z vypracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 

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

Základními výchozími podklady k vypracování Oznámení pro záměr KČ-Z jsou předané 

dokumentace (viz část Samostatné přílohy tohoto Oznámení): 

/1/ Provozní řád – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v DP Černětice – duben 

2016. 

/2/ Provozní řád – Zařízení k úpravě a využívání odpadů (mobilní recyklační zařízení) – leden 

2016. 

/3/ Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu – únor 2016. 

/4/ Změna plánu rekultivace DP Černětice, lokalita „B“ – duben 2016. 

 

Dopravně bude záměr KČ-Z napojen na dopravní infrastrukturu v území, přes komunikační 

připojení kamenolomu Černětice. 

Charakteru záměru KČ-Z 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 KČ-Z bude podmíněna způsobem využívání a kubaturou navržené zavážky – 

prostor k „odstranění odpadů“. Po naplnění kubatury zavážky musí být provedeno ukončení 

činnosti záměru KČ-Z „zařízení“ v souladu s platnými předpisy. 

Vzhledem k charakteru záměru KČ-Z, je problematika možného vzniku havárií a havarijních 

stavů posouzena v rozsahu, který odpovídá úrovni informací o záměru KČ-Z známých v době 

vypracování Oznámení. 
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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 

 

B – ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

Název záměru: „Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“ 

(V dalším textu Oznámení je pro tento záměr používána zkratka KČ-Z). 

Zařazení záměru: Podle uvedených základních výchozích podkladů k vypracování Oznámení 

/1/ až /4/ je předmětem záměru KČ-Z realizace „zařízení“ (technického zařízení, místa, stavby 

nebo část stavby) k „odstranění odpadů“ (ukládání na povrchu terénu) a dále k „využití 

odpadů“ (úprava odpadů a recyklace nebo zpětné získávaní ostatních anorganických materiálů). 

Zařazení záměru KČ-Z je, podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, provedeno následovně: 

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

bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené 

v kategorii I). 

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

kraje – Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Tyto údaje lze u záměru KČ-Z, např. podle podkladové dokumentace /4/, vyjádřit jednak 

kubaturou tělesa zavážky a jednak výměrou plochy tělesa zavážky. 

Kapacita kubatura tělesa zavážky  628 809 m3 

Rozsah  výměra plochy tělesa zavážky 26 526 m2 

 

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

Kamenolom Černětice se stanoveným DP 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). DP na západě 

hraničí skalním zářezem 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. DP se na východě a jihovýchodě začleňuje do 

vyvýšenin u obce Černětice, které na jihovýchodní straně přechází do kupovitého hřbetu 

Bukovec (640 m n.m.). 
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Záměr KČ-Z bude umístěn v části ozn. „B“ kamemolomu a bude využívat dopravní připojení 

kamenolomu Černětice: 

stávající – na státní silnici III/1442 mezi obcemi Černětice-Malenice, přes účelovou 

komunikaci kamenolomu. 

obnovené – na žel. trať č. 198, přes železniční vlečku kamenolomu. 

Umístění záměru KČ-Z: 

Kraj:   Jihočeský kraj 

Okres:   Strakonice 

Obec:   Černětice – část správního území města Volyně 

Katastrální území: 704628 Černětice 

Z hlediska vydaného územního plánu města Volyně je záměr KČ-Z navržen na ploše pozemků 

nezastavěného území vyznačené jako Dobývací prostor. Do Dobývacího prostoru zasahuje část 

na pozemků nezastavěného území, vyznačených jako Plochy zemědělské (viz kopie Územně 

plánovací informace, vydaná MěÚ Strakonice – odbor rozvoje z 10.12.2015, která je doložena 

v části H – Přílohy tohoto Oznámení). 

Mapové přílohy k umístění záměru KČ-Z, viz část F – Doplňující údaje tohoto Oznámení. 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Podle základních výchozích podkladů bude záměr KČ-Z umístěn do části kamenolomu 

Černětice ozn. „B“ (jedná se o část kamenolomu, ve které byla ukončena těžební činnost). 

Podle informací oznamovatele bude záměr KČ-Z provozní součástí kamenolomu Černětice 

(těžební činnost prováděná v části kamenolomu ozn. „A“). Obě provozní součásti kamenolomu 

Černětice budou provozovány jedním vlastníkem (oznamovatelem). 

To znamená, že obě provozní součásti kamenolomu Černětice, záměr KČ-Z umístěný v části 

„B“ kamenolomu a sousední část kamenolomu Černětice ozn. „A“, kde je prováděna těžební 

činnost za účelem dotěžení zbytkových zásob migmatitů (chráněné ložiskové území 

Černětice) jako stavebního kamene, budou využívat stejné technologické vybavení (mobilní 

drtící a třídící linku, nákladní dopravní techniku atd.). Toto technologické vybavení bude 

přemísťováno, dle provozních potřeb do obou součástí kamenolomu. Obě provozní součásti 

kamenolomu budou rovněž společně využívat stávající zázemí kamenolomu (hygienicko-

sociální zařízení, administrativní prostory apod.). 

Vzhledem k provozní provázanosti i k organizačnímu využívání technologického vybavení v 

obou součástech kamenolomu Černětice, bude pouze velmi malá pravděpodobnost kumulace 

vlivů v některých sledovaných složkách životního prostředí, které jsou charakteristické pro tyto 

činnosti (např. hlučnost, prašnost apod.), v důsledku jiného provozního vytížení 

technologického vybavení kamenolomu. Počty zdrojů znečišťování se v kamenolomu Černětice 

nebudou po realizaci záměru KČ-Z nijak zvyšovat. 

Kumulace vlivů s jinými obdobnými záměry v širším území není reálná a není ani 

předpokládána. 

 

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 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., na základě Výpisu z evidence dobývacích prostorů, vydaného OBÚ pro území krajů 

Plzeňského a Jihočeského ze dne 23.7.2014. 

Důvody pro potřebu realizace záměru KČ-Z v kamenolomu Černětice je možné podle 

podkladových dokumentací a informací oznamovatele uvést následovně: 

- Potřeba odstranění dále nevyužitelných materiálů z prováděné těžební činnosti. 

- Potřeba vytvoření dostatečného množství inertních materiálů pro technickou rekultivaci 
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vytěžené části kamenolomu (zavážka). 

- Odstranění zjištěné nestability svahu v jihovýchodní vytěžené části DP. Odstranění této 

nestability je ve zpracované podkladové dokumentaci /4/ navrženo zavezením vytěžené části 

zavážkou a jejím mírným svahováním ke středu části „B“. 

- Očekávaná poptávka v širším území na „odstranění odpadů (např. dle D 1 a dle D 13, D 15 

– příl. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.)“ vznikajících převážně ze stavebních činností. 

- Očekávaná poptávka v širším území na „využití odpadů (např. dle R 5 a dle R 11, R 12, R 

13 – příl. 3. k zákonu č. 185/2001 Sb.)“. Vyrobený recyklát (druhotná surovina) bude zpětně 

využit jako náhrada prvotních surovin, převážně při stavebních činnostech. 

Umístění záměru KČ-Z je vázáno na polohu kamenolomu Černětice, jehož vlastníkem je 

oznamovatel a na vhodné podmínky pro jeho realizaci v části ozn. „B“ tohoto kamenolomu. 

Na základě podnikatelského rozhodnutí vlastníka kamenolomu Černětice (oznamovatel ERB 

invest s.r.o.) byly zadány a vypracovány podkladové materiály (/1/ až /4/) potřebné pro realizaci 

záměru KČ-Z. 

Tyto podkladové materiály (/1/ až /4/) jsou vypracovány z hlediska umístění i technického a 

technologického řešení jako jednovariantní a jsou také výchozími podklady pro záměr KČ-Z, 

který je v následujících částech Oznámení posuzován z hlediska možných vlivů na sledované 

složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Stručné řešení záměru KČ-Z je z uvedených hledisek (podrobnější popisy jsou obsaženy 

v podkladových materiálech /1/ a /2/) popsáno následovně. 

„Zařízení“ je určeno k „odstranění odpadů“ a dále k „využívání odpadů“, bude se jednat o 

odpady stavebního charakteru kategorie O – ostatní odpady, a bude provozováno v souladu 

s platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady. 

Pro ukládání nevyužitelných materiálů na povrchu terénu bude využívána mezideponie 

(zavážka), která rovněž bude sloužit pro deponování vhodného materiálu pro technickou 

rekultivaci DP Černětice. 

Provozní doba „zařízení“ záměru KČ-Z: Po – Ne 6.00 – 18.00 h 

(So, Ne  pouze příjem materiálu) 

Charakter a účel zařízení 

Přehled druhů odpadů, pro něž je „zařízení“ určeno. 

V zařízení bude nakládáno s odpady kategorie O – ostatní odpady, v návaznosti na vyhlášku 

MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů. Bude se jednat především o následující druhy 

stavebních odpadů, včetně vytěžené zeminy: 

Kód odpadu Název odpadu 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

Odpady produkované „zařízením“: 

V „zařízení“ mohou vznikat pouze odpady spojené s poruchami technologického vybavení, 

které by bylo možné klasifikovat jako havárie (v případě poruchy a oprav jsou tyto činnosti 

prováděny servisním způsobem příslušnými opravárenskými firmami a to včetně odstranění 

případně vzniklých odpadů). V případě, že se bude jednat o havárii malého rozsahu, kterou 

bude moci obsluha zařízení odstranit sama (jednalo by se pravděpodobně o případ prasklé 

hadice hydrauliky nebo prasklé nádrže), bude vytékající kapalina zachycena do 

shromažďovacího prostředku (plastový uzavíratelný soudek, kbelík, apod.) a rozlitá kapalina 

bude zasypána sorbentem (vapex, piliny, apod.), nasáklý sorbent bude uložen do vhodného 

shromažďovacího prostředku, který bude označen identifikačním listem nebezpečného odpadu. 

Tyto odpady budou předány oprávněné osobě na základě uzavřené smlouvy nebo předchozí 

objednávky a po předložení dokladů opravňujících oprávněnou osobu k převzetí odpadu. 

V případě havárie většího rozsahu bude přivolán HZS a dále bude postupováno v souladu 
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s platnými předpisy. 

Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení 

Zařízení je umístěno v ohrazeném areálu kamenolomu, ohrazení je opatřeno výstražnými 

tabulkami, na vstupu do zařízení je závora. 

Zařízení je vybaveno informační tabulí, na níž jsou uvedeny požadované údaje. 

V zařízení budou prováděny následující pracovní úkony: 

- příjem a uložení odpadů, 

- úklid zařízení a přístupové cesty, 

- zavlažování proti prašnosti (bude řešeno smluvně dodavatelsky - zametací a kropící vozy) 

Zařízení bude mít k dispozici vlastní a nebo smluvně zajištěné technické vybavení (nákladní 

automobily, čelní kolový nakladač, buldozer). 

Zařízení bude mít k dispozici hygienicko-sociální a administrativní zázemí v prostoru 

správních budov kamenolomu Černětice. 

Zařízení určené pro přejímku odpadů 

Zařízení pro přejímku odpadů tvoří nezpevněná manipulační plocha. Odpady jsou po dovážce 

přebírány odpovědným pracovníkem firmy. Při přejímce odpadů provádí obsluha zařízení 

nejprve vizuální kontrolu, pak je odpad zvážen na pojízdné nákladové váze a po kontrole 

dokladů a zaevidování je odpad uložen na mezideponii (zavážce), kde bude navážený materiál 

postupně rozhrnován buldozerem do vyžadované konfigurace zavážky. 

Další povinnosti pro obsluhu zařízení, při přejímce odpadů, při prokazování splnění kritérií pro 

přijetí odpadu do zařízení atd., jsou podrobně specifikovány v podkladové dokumentaci /1/, 

která je obsažena v části Samostatné přílohy tohoto Oznámení. Při příjmu zemin a stavebních 

odpadů, u kterých se předpokládá využití k terénním úpravám bude vyžadován protokol o 

výsledku ekotoxikologického testu odpadu. Kvalita odpadů využívaných k rekultivaci 

vytěžených povrchových důlních děl se řídí podmínkami stanovenými ve vyhlášce č. 294/2005 

Sb., příloha č. 11, bod 2, písm. a), b), c), které se týkají nejvýše přípustných hodnot škodlivin 

(tabulka 10.1 a 10.2, příloha č. 10). 

Odpady mohou být využity k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, 

lomy, pískovny) jestliže: 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními 

právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II 

a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu 

terénu splňují požadavky stanovené ve sloupci I tabulky č. 10.2. přílohy č. 10. – vyhlášky č. 

294/2005 Sb. (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem). 

b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a 

organických škodlivin uvedené v tabulce 10.1. přílohy č. 10. – vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy 

schopné zúrodnění – biologická rekultivace) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a 

pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin musí být prokazatelně 

upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se 

prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. 

V „zařízení“ bude k „využití odpadů“ provozováno technologické vybavení (mobilní drtící a 

třídící linka), které bude dle potřeb přemísťováno z části ozn. „A“ kamenolomu Černětice. 

Přehled druhů extérních odpadů podle Katalogu odpadů stanoveného vyhláškou č. 381/2001 

Sb., pro které je toto zařízení určeno: 
Kód odpadu Název odpadu 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
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17 04 05  Železo a ocel (železobeton) 

Účelem mobilní drtící a třídící linky je úprava a využití výše uvedených druhů odpadů, ze 

kterých se drcením a tříděním získává druhotná surovina. Tímto způsobem se získá tzv. 

recyklát, tj. směs úlomků (drť) v různých frakcích podle zvoleného nastavení linky. 

Recyklát je buď jednodruhový (např. betonový, cihelný) a nebo směsný (vznikající ze 

směsných odpadů). 

Takto vzniklá druhotná surovina bude sloužit jako náhrada prvotních surovin. Tímto způsobem 

budou zpracovány využitelné odpady (převážně ze stavebních činností), čímž se podle zákona 

č.185/2001 Sb. o odpadech zajistí přednostní využití odpadů. S přetříděným nevyužitelným 

odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými právními předpisy. 

Stručný popis mobilní drtící a třídící linky 

Technologické schéma 

 
Čelisťový drtič např. SANDVIK QJ341 

- robustní odolný stroj - nutné u čelisťového drtiče 

- pro drcení jak velmi tvrdých materiálů jako například žuly či andezitu tak i měkčích vstupních 

surovin jako například vápenců či stavebních odpadů 

- velikost vstupního otvoru drtiče 1200 x 750 mm - vysoký výkon, schopnost pojmout velikou 

vstupní kusovitost 

- zpětný chod, rozjezd drtiče za plného zatížení 

Odrazový drtič např. SANDVIK QI341 

- mobilní jednotka QI341 je osazena odrazovým drtičem SANDVIK CI411 Prisec, který se 

běžně instaluje ve stabilních provozech; technologie Prisec činí z drtiče nejflexibilnější 

jednotku a umožňuje vysoký stupeň zdrobnění a perfektní kvalitu výsledného produktu 

- důsledkem je stále vysoký výkon stroje, nízké náklady na opotřebení kladiv a odrazových 

desek, malé procento prachových částí, nižší spotřeba PHM, nebude docházek k ucpávání drtící 

komory, stroj produkuje perfektní tvarový index (drcení po celé délce odrazových desek), 

produkce malého množství nadsítného, které se vrací zpět 

- velikost vstupního otvoru 992 x 670 mm 

- velikost hydraulického vstupního otvoru 992 x 830 mm 

- kapacita zásobníku 3,6 m3 

 

 



Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  12/134 

Trojplošný třídič např. SANDVIK QA451 

- vybavený technologií Doublescreen - dva třídící boxy za sebou - dochází k perfektnímu 

vytřídění suroviny, výborně vychází ostrost třídění pro potřebné certifikace materiálu 

- pro třídění lomového kamene, stavebních sutí, písku, uhlí a mnoho dalších 

- pásový mobilní 

- třídění zemin, sutí atd. podle zvoleného síta na frakce 0 - 16 mm; 16 - 32 mm; 32 - 63 mm; 63 

- 130 mm 

Čelní kolový nakladač např. Volvo L 120 C 

- výkon motoru 148 kW 

Přijímané extérní odpady budou zváženy buď u původce nebo ve lžíci nakladače, který má 

váhu zabudovánu a pak budou zaevidovány. 

Doprovodná zařízení linky 

- tahač – nákladní automobil na vlastní převoz samotného zařízení 

- nakladače nebo rypadla, která slouží jednak pro manipulaci s odpadem před vlastním 

zpracováním odpadu v lince (tj. drcení, třídění) a při zpracování odpadu vkládáním do násypek 

linky. Nakládací mechanizmus může být použit k manipulaci s recyklátem v místě, nakládku 

recykláží na nákladní vozy, kontejnery 

- nákladní vozidla nebo kontejnery pro případnou manipulaci – přesun odpadu z větší 

vzdálenosti pro manipulaci s recyklátem, který se nákladním vozidlem nebo v kontejneru 

převáží v místě a deponuje nebo je odvážen z místa stavby 

Pomocné stroje (slouží k nakládání odpadů do linky, manipulaci s recyklátem a nakládání na 

dopravní prostředky, ke zkrápění odpadů kvůli zamezení prašnosti), např.: 

- kolový nakladač 

- rypadlo pásové 

- buldozer 

- kropící vůz (najímán podle potřeby) 

Shromažďovací a skladovací prostory 

Přijímaný extérní odpad je shromažďován na volné ploše v blízkosti vlastní linky, odkud je 

vkládán do násypek linky pomocí strojních mechanizmů (nakladač, rypadlo). Odpad je 

shromažďován tak, aby nedošlo k jeho vzájemnému smíšení. 

Manipulační plocha 

Při zpracování odpadů v lince je s ohledem na zvolený nakládací strojní mechanizmus nutné 

zajistit dostatečný prostor pro manipulaci s odpadem a vzniklým recyklátem. Minimální 

odhadnutá velikost manipulační plochy (včetně plochy, kterou zabírá vlastní linka) je pro 

zařízení Čelisťový drtič a Odrazový drtič zhruba 200 m2, pro Trojplošný třídič cca 300 m2. 

Manipulační prostor je celý opáskován výstražnou bezpečnostní páskou, aby se zamezilo 

vstupu nepovolaných osob a tím i případnému úrazu. 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru KČ-Z je dále doplněn kopiemi 

předaných výkresů: 

- Zákres tělesa zavážky v základní mapě lomu a mapě KN 

- Příčný a podélný řez terénem a tělesem zavážky 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace záměru KČ-Z v průběhu roku 2016. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění ve vytěžené části ozn. „B“ 

kamenolomu Černětice, není potřebná delší doba realizace ani není nutná výstavba 

nových stavebních objektů.  

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Záměr KČ-Z 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 KČ-Z není reálné, že vlivy z jeho provozování budou 

zasahovat na území jiných územně samosprávných celků. 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, 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). 

Příslušný Krajský úřad – rozhodnutí, kterým bude udělen souhlas k provozování zařízení 

k využívání na povrchu terénu a souhlas k provozování mobilního zařízení k úpravě a 

využívání odpadů, v souladu s jejich Provozními řády. 

 

II. ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

Údaje o vstupech záměru KČ-Z jsou zpracovány podle předaných podkladových materiálů (/1/ 

až /4/) a podle dalších informací poskytnutých oznamovatelem. 

 

Zábor půdy 

Realizace záměru KČ-Z se dotkne pozemků, nebo částí pozemků uvedených par.č. 638/3, 670, 

684/2, 684/5, 684/7, 687, 688, 689, 690/4, 697, 698, 1261/13, 1261/16, 1261/17, vše v k.ú. 

Černětice – viz přehledová tabulka s druhy, výměrami a vlastníky uvedených pozemků. 

Převážná část uvedených pozemků je ve vlastnictví oznamovatele, kterým je společnost ERB 

invest s.r.o. Majetkoprávní vztahy k ostatním pozemkům budou oznamovatelem vyřešeny do 

zahájení realizace záměru KČ-Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  16/134 

 
Zábor půd ZPF 

Z přehledové tabulky je zřejmé, že v uvedených pozemcích se nachází jeden pozemek, který 

stále patří do ZPF (par.č.684/5 – orná půda, BPEJ 73251) – viz výřez z katastrální mapy území. 

 
Záměr KČ-Z se dotkne větší části výměry pozemku par.č. 684/5 – orná půda, charakteristika 

půdní jednotky: 

HPJ 32 – kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální rubifikované 

na těžších zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně skese na letovité, s 

příznivými vláhovými poměry. 

BPEJ 73251 – V. třída ochrany zemědělské půdy. 

Lze však konstatovat, že celý pozemek par.č. 684/5 je součástí vymezeného DP Černětice 

(FMD č.j. 55 166/1971 ze dne 20.4.1972) a není zemědělsky využíván. 

Pro narovnání této skutečnosti doporučujeme provedení vynětí pozemku par.č. 684/5 – orná 

půda z půd ZPF. Vzhledem k celkové výměře pozemku (záboru) nepatrně větší než 1,0 ha bude 

věcně příslušným orgánem státní správy na úseku ochrany ZPF Krajský úřad Jihočeského kraje 

– Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 
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Zábor půd PUPFL 

Z přehledové tabulky je zřejmé, že realizace záměru KČ-Z nebude zasahovat do pozemků 

určených k plnění funkcí lesa a nevyvolá nový trvalý zábor půdy PUPFL. 

 

Odběr a spotřeba vody 

Předpokládaná potřeba pitné vody 

Jak bylo uvedeno bude záměr KČ-Z provozní součástí kamenolomu Černětice a obsluha bude 

využívat stávající zázemí kamenolomu. S nárůstem spotřeby vody, odebírané ze stávající 

vlastní studny, není uvažováno. Tento zdroj má platné povolení k odběru podzemní vody a 

kvalita vody je ve zdroji pravidelně sledována. Pro přímou spotřebu pracovníků obsluhy 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 v záměru KČ-Z využívána pro zkrápění manipulační plochy a obslužných 

komunikací a pro tlakové mlžení na mobilní drtící a třídící lince, za účelem snižování 

prašnosti. 

Odhad roční spotřeba vody   Qroční  = cca 1 000 m3/rok 

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

nádrži ve spodní etáži kamenolomu. 

Jiné potřeby vody u záměru KČ-Z nejsou předpokládány. 

 

Surovinové a energetické zdroje 

Požadavky na surovinové zdroje 

Záměr KČ-Z je navržen jako „zařízení“ jehož účelem je „odstranění odpadů (např. dle D 1 a 

dle D 13, D 15 – příl. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.) a dále k „využití odpadů (např. dle R 5 a dle 

R 11, R 12, R 13 – příl. 3. k zákonu č. 185/2001 Sb.)“. 

Vzhledem k charakteru a účelu tohoto „zařízení“ nebude provozování záměru KČ-Z vyžadovat 

žádné nároky na vstupní suroviny nebo materiály čerpané z přírodních zdrojů. 

Požadavky na energetické zdroje 

V záměru KČ-Z nebude instalováno žádné technologické vybavení vyžadující přípojku 

elektrické energie, plynu nebo jiných energetických zdrojů a požadavky na tyto zdroje nejsou 

pro provozování záměru KČ-Z předpokládány. 

Jednotlivá zařízení využívané mobilní drtící a třídící linky jsou vybavena vlastním zdrojem 

energie – dieselmotorem/agregátem. 

Náročnost na spotřebu jednotlivých zařízení uvažovaného typu linky je vyjádřena v litrech 

spotřebovaného paliva (nafty) na tunu zpracovaného materiálu. 

Čelisťový drtič SANDVIK QJ341  0,15 l/t 

Odrazový drtič SANDVIK QI341  0,15 l/t 

Třídič SANDVIK QA451   0,07 l/t 

Kolový nakladač Volvo L 120 C  0,05 l/t 

Pro zajištění plynulých dodávek paliva (nafty) má kamenolom Černětice v místě parkování 

techniky instalován vlastní malý bencalor. Další provozní náplně (do převodovek, motorů a 

hydraulických částí apod.) jsou dováženy v přepravních obalech a do doby spotřeby jsou 

uloženy v typizovaném a zabezpečeném skladu zázemí kamenolomu. 

Pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami i dalšími provozními náplněmi má 

kamenolom Černětice zpracován manipulační a havarijní řád. 

Požadavky na technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru i účelu provozování záměru KČ-Z nejsou stanoveny nároky na 

technickou infrastrukturu a realizace záměru KČ-Z nevyvolá žádné nové požadavky na 

technickou infrastrukturu v území. 
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Požadavky na dopravní infrastrukturu 

Záměr KČ-Z jako provozní součást kamenolomu Černětice bude využívat stávající veřejnou 

dopravní infrastrukturu v území (železniční trať č. 198, přes obnovenou vlečku kamenolomu a 

silnici III/1442, přes účelovou komunikaci kamenolomu). 

V návaznosti na stanovenou provozní dobu záměru KČ-Z (Po – Ne mezi 6.00 – 18.00 h) budou 

trasy veřejné dopravní infrastruktury v území využívány pouze v průběhu denní doby (mezi 

6.00 až 22.00 h). 

Intenzity a skladby i rozložení externí dopravy (železnice, silnice) vyvolané realizací záměru 

KČ-Z budou závislé především na rozsahu externích poptávek v širším (zájmovém) území na 

„odstranění odpadů“ vznikajících převážně ze stavebních činností a na „využití odpadů“, kdy 

vyrobený recyklát (druhotná surovina) bude zpětně využit jako náhrada prvotních surovin, 

převážně při stavebních činnostech. 

Vzhledem na skutečnost, že v této fázi nelze přesněji stanovit rozsahy těchto extérních 

poptávek, nelze ani reálně odhadnout předpokládané intenzity a skladby extérní dopravy 

(železniční, silniční), kterou vyvolá realizace záměru KČ-Z na uvedených trasách veřejné 

dopravní infrastruktury v území. Lze však reálně předpokládat značnou proměnlivost intenzity, 

sklady i rozložení vyvolané externí dopravy záměrem KČ-Z v závislosti např. na ročním 

období, klimatických a dalších podmínkách, které zásadním způsobem ovlivňují provádění 

stavebních činností na velkých stavbách. 

 

Údaje o vstupech – shrnutí 

Reálně specifikované údaje o vstupech, podle předaných podkladových materiálů /1/ až /4/ a 

podle dalších informací poskytnutých oznamovatelem pro realizaci záměru KČ-Z, lze posoudit 

následovně: 

Zábor půdy – Záměr KČ-Z je navržen i na části zemědělského pozemku par.č. 684/5 – orná 

půda, který je součástí vymezeného DP Černětice a již není zemědělsky využíván. Vzhledem k 

celkové výměře pozemku (záboru) nepatrně větší než 1,0 ha bude věcně příslušným orgánem 

státní správy na úseku ochrany ZPF Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor životního 

prostředí, zemědělství a lesnictví. Se záborem půd PUPFL není uvažováno a zájmy ochrany 

této půdy nebudou realizací záměru KČ-Z dotčeny. 

Odběr a spotřeba vody – Potřeba pitné vody, získávané z vlastního zdroje (studny) není pro 

provozování záměru KČ-Z předpokládána. Předpokládaná potřeba užitkové vody pro 

provozování záměru KČ-Z (opatření ke snižování prašnosti) bude nevýznamná a její potřebu 

bude pokrývat srážková voda zachycená v kamenolomu. 

Surovinové a energetické zdroje – Vzhledem k charakteru a technologickému vybavení nebude 

provozování záměru KČ-Z vyžadovat žádné nároky na vstupní suroviny nebo materiály čerpané 

z přírodních zdrojů ani na energetické zdroje. 

Potřebu na palivo (nafta) pro provoz využívané mobilní drtící a třídící linky lze považovat za 

úměrnou a její pokrytí bude řešeno dovozem. 
Realizace záměru KČ-Z nebude mít žádné nové požadavky na technickou infrastrukturu. V této 

fázi nespecifikovatelná potřeba na externí dopravu, vyvolanou provozováním záměru KČ-Z, 

bude využívat stávající dopravní infrastrukturu v území. 

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

lze z hlediska možných negativních vlivů na sledované složky životního prostředí považovat za 

málo významné a bez předpokladu možných dopadů na veřejné zdraví místních obyvatel, 

žijících v nejbližších obcích. 

 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, 

kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a 

technologií) 
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Údaje o výstupech záměru KČ-Z jsou zpracovány podle předaných podkladových materiálů /1/ 

až /4/ a podle dalších informací poskytnutých oznamovatelem. 

 

Ovzduší – množství a druh emisí do ovzduší 

Znečišťující látkou emitovanou do ovzduší při provozování záměru KČ-Z budou tuhé 

znečišťující látky (TZL), dalšími méně významnými látkami budou benzen a oxid dusičitý 

(NO2), které budou produkovány z využívaného mobilního technologického vybavení (mobilní 

drtící a třídící linka, nákladní doprava apod.) kamenolomu Černětice. 

Primární zdroj – bude tvořit mobilní drtící a třídící linka, při jejím přemístění z části ozn. „A“ 

kamenolomu, kde je prováděna těžební činnost. 

Sekundární zdroje – budou tvořit plocha zavážky, manipulační plocha a obslužné komunikace 

v části „B“ kamenolomu apod. 

Z hlediska požadavků zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je záměr KČ-Z 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 5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o 

projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den. 

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

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

Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, část II. – Specifické emisní limity a 

technické podmínky provozu, bod 4. Zpracování nerostných surovin, jsou pro vyjmenovaný 

stacionární zdroj stanoveny technické podmínky provozu: 

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

4.5.2. Příprava stavebních hmota betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném 

výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.12. 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 vyjmenovaného stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 

1 písm. a) zákona výpočtem. 

Vzhledem k organizační provázanosti obou provozních součástí, kdy bude v částech ozn „A“ a 

„B“ kamenolomu Černětice využíváno jedno technologické vybavení (mobilní drtící a třídící 

linka), je pro stanovení předpokládaných příspěvkových produkcí emisí do ovzduší využito 

výsledků ze zpracované Rozptylové studie (Černětice – obnovení těžby v kamenolomu, Bucek 

s.r.o., červenec 2014), kde byly pro tento stacionární zdroj výpočtově zjišťovány produkce 

emisí tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a oxidu dusičitého (NO2). Zpracování a 

úprava materiálů bude prováděna na mobilní dieselagregátové drtící a třídicí lince o výkonu 

250 t/h. Drtič i třídič budou vybaveny zařízením pro snížení prašnosti (mlžením). 

Frakce budou ukládány odděleně na manipulační ploše v blízkosti linky. Denní kapacita 

zpracování bude činit 1 000 t/d. 
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Manipulaci s materiálem a jeho transport na bude zajišťovat kolový nakladač. 

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 

motorovými pohony byly použity emisní faktory MEFA 06 a výpočet byl proveden na základě 

údaje o spotřebě paliva a emisního faktoru výše uvedeného sdělení (tab. 3). 

Předpokládané příspěvkové produkce emisí jsou uvedeny v následující tabulce: 

  NOx PM10 benzen 

manipulace s materiálem (g/s) - 0.002833 - 

provoz drtiče (g/s) 0.166667 0.1025 0.000667 

provoz nakladače (g/s) 0.138889 0.002778 0.000556 

 

Odpadní vody – množství odpadních vod a jejich znečištění 

Splaškové odpadní vody 

Jak bylo uvedeno obsluha záměru KČ-Z bude využívat stávající zázemí kamenolomu 

Černětice, není uvažováno s nárůstem množství splaškových odpadních vod, ani se změnou 

stávajícího způsobu jejich zneškodnění. 

Užitkové odpadní vody 

Kamenolom Černětice je odvodněn přirozeným spádem a zasakováním do terénu, odvod 

srážkových vod mimo prostor kamenolomu není proveden. Úroveň terénu v kamenolomu je 

cca 10 m nad úrovní hladiny podzemní vody, hydrogeologické podmínky v kamenolomu jsou 

jednoduché a z hlediska zasakování příznivé, budování odvodnění plochy záměru KČ-Z není 

z těchto důvodů potřebné. 

Část srážkových vod je zachycována v jednoduché retenční nádrži na úrovni spodní etáže 

kamenolomu a zachycené vody budou používány pro snižování prašnosti (zařízení tlakového 

mlžení mobilní drtící a třídící linky, kropení komunikací a manipulačních ploch). Takto použité 

vody v odhadnutém množství cca 1 000 m3/rok, pro opatření k omezování prašnosti, budou 

přirozeně zasakovány nebo odpařovány na ploše záměru KČ-Z. 

 

Odpady – kategorizace a množství odpadů 

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 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů). 

Účelem záměru KČ-Z je realizace a je provozování „zařízení“ určeného k „odstraňování 

odpadů“ a dle k „využívání odpadů“, a to jednak druhů odpadů vznikajících z těžební činnosti 

v části ozn. „A“ kamenolomu a jednak externích odpadů z kategorie O – ostatní odpady 

vznikajících především ze stavebních činností (jedná se o druhy inertních a 

nekontaminovaných odpadů specifikované v Provozních řádech). Nevyužitelné materiály 

(zemina apod.) budou ukládány do tělesa zavážky ve vytěžené části kamenolomu ozn. „B“. 

Vyrobené recykláty v „zařízení“ budou odebírány externími zájemci a jako druhotná surovina 

budou sloužit jako náhrada prvotních surovin. 

Jak bylo uvedeno bude záměr KČ-Z provozní součástí kamenolomu Černětice a obsluha bude 

využívat stávající zázemí kamenolomu (hygienicko-sociální, administrativní atd.). Vzhledem 

k umístění a k organizační i provozní provázanosti v kamenolomu Černětice, není předpoklad 

produkce vlastních běžných odpadů z provozování záměru KČ-Z. 

V případě běžných oprav technologického vybavení jsou tyto činnosti prováděny servisním 

způsobem příslušnými opravárenskými firmami a to včetně odstranění případně vzniklých 

odpadů. 

K produkci některých druhů odpadů u záměru KČ-Z může dojít pouze ve spojitosti 

s odstraněním závad technologického vybavení, které by bylo možné klasifikovat jako havárie.  

V případě, že se bude jednat o havárii malého rozsahu, kterou bude moci obsluha zařízení 

odstranit sama (jednalo by se pravděpodobně o případ prasklé hadice hydrauliky nebo prasklé 
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nádrže), bude vytékající kapalina zachycena do shromažďovacího prostředku (plastový 

uzavíratelný soudek, kbelík, apod.) a rozlitá kapalina bude zasypána sorbentem (vapex, piliny, 

apod.). Nasáklý sorbent bude uložen do vhodného shromažďovacího prostředku, který bude 

označen identifikačním listem nebezpečného odpadu. Tyto odpady budou předány oprávněné 

osobě na základě uzavřené smlouvy nebo předchozí objednávky a po předložení dokladů 

opravňujících oprávněnou osobu k převzetí odpadu. 

V případě havárie většího rozsahu bude přivolán HZS a dále bude postupováno v souladu 

s platnými předpisy. 

Při běžném provozování záměru KČ-Z není předpokládána prakticky žádná produkce 

definovaných odpadů, upřesnění tohoto předpokladu musí být provedeno v průběhu 

provozování záměru KČ-Z a v souladu s požadavky platného znění zákona č. 185/2001 Sb. i 

dalších prováděcích předpisů platných v oblasti odpadového hospodářství. 

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

záměru KČ-Z dojde k vzniku kolizí v oblasti odpadového hospodářství. 

 

Havárie – rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Při provozování „zařízení“ záměru KČ-Z nebudou používány žádné látky nebo technologie 

s nebezpečnými vlastnostmi. 

Pro zajištění běžných požadavků na bezpečnost, ochranu zdraví i životního prostředí musí být 

záměr KČ-Z provozován v souladu s vypracovanými a schválenými předpisy jako jsou: 

- provozní řád, 

- havarijní řád, 

- požární řád, 

- požární poplachové směrnice apod. 

Uvedené předpisy zabezpečující bezpečný, hygienický a ekologický provoz musí být 

doplňovány o nové poznatky a výsledky současného stavu vědy a techniky a platných norem a 

právních předpisů. 

Vzhledem k poloze záměru KČ-Z mimo území záplavových oblastí není rovněž reálné 

nebezpečí vzniku ekologické havárie z důvodů zaplavení jeho provozního prostoru. 

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

prostředí, je u vlastního záměru KČ-Z málo pravděpodobné a při dodržování bezpečnostních 

předpisů a provozních řádů je prakticky vyloučeno. 

 

Ostatní vlivy – hluk a vibrace, záření a jiné výstupy 

Hluk 

Za hlavní zdroje rušivého hluku lze v případě záměru KČ-Z považovat provoz technologického 

vybavení (mobilní drtící a třídící linka, mobilní mechanizmy pro manipulaci a přemisťování 

materiálů apod.). Z hlediska možných vlivů se bude jednat o proměnný rušivý hluk a z hlediska 

posouzení rušivých vlivů se bude jednat o hluk z provozu stacionárních zdrojů. 

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

na které se vztahují hygienické limity hluku, specifikuje zákon 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), správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace32), 

provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby 

a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla 

stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž 

provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními 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 
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na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby. Splnění povinnosti k ochraně před 

hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru 

stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby. 

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

užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a 

zemědělských pozemků32b) a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb 

se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska 

pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, 

staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, 

jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové 

místnosti77) ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 

funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti77) ve všech stavbách. 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. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí 

právní předpis. 
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. 

77) Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění (vyhl. č. 501/2006 Sb., vyhl. 

č. 26/1999 Sb.). 

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 KČ-Z bude běžný provozní hluk představovat pro okolní chráněný venkovní 

prostor rušivý zdroj hluku definovaný jako 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. 

Očekávané rušivé vlivy provozního hluku záměru KČ-Z byly ověřeny provedením měření 

hluku v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů postavených v okrajových 

částech obcí Černětice a Malenice, v době kdy byla mobilní drtící a třídící linka přemístěna 

z části kamenolomu ozn. „A“ a byla provozována na manipulační ploše záměru KČ-Z v části 

kamenolomu ozn. „B“ – viz část Samostatné přílohy toto Oznámení – Protokol o měření 

A2016/028. 

Dále byla pro potřeby provozovatele zpracována Hluková studie, která výpočtovým způsobem 

ověřuje předpokládanou příspěvkovou hlukovou zátěž v okolním venkovním prostoru při 

provozu posuzovaného stroje (mobilní a třídící linka) a slouží jako informativní podklad pro 

provoz posuzovaného zařízení – viz část Samostatné přílohy toto Oznámení – Hluková studie 

H2016/020. 

Vibrace 

V záměru KČ-Z 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 
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objektů. 

Záření a jiné výstupy 

V provozu záměru KČ-Z nebudou instalována ani provozována žádná zařízení, která jsou 

zdrojem nebezpečných složek záření nebo jiných výstupů. 

 

Údaje o výstupech - shrnutí 

Reálně vyhodnocené údaje o výstupech, podle předaných podkladových materiálů /1/ až /4/ a 

podle dalších informací poskytnutých oznamovatelem pro realizaci záměru KČ-Z, lze 

z hlediska sledovaných složek životního prostředí posoudit následovně: 

Ovzduší – stanovené produkce emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování záměru KČ-Z 

nebudou představovat významná množství u hlavních sledovaných znečišťujících látek. Z těchto 

důvodů není předpokládáno žádné významnější příspěvkové působení na znečištění ovzduší nad 

územím v okolí kamenolomu Černětice a není ani reálný předpoklad pro způsobení 

překračování vyhlášených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů. 

Odpadní vody – obsluha záměru KČ-Z bude využívat stávající zázemí kamenolomu, není 

předpoklad produkce splaškových odpadních vod. Hydrogeologické podmínky v kamenolomu 

jsou jednoduché a z hlediska zasakování příznivé, odvodnění plochy záměru KČ-Z není z těchto 

důvodů potřebné. Menší množství zachycené srážkové vody využívané pro snižování prašnosti 

bude přirozeně zasakováno nebo odpařováno na ploše záměru KČ-Z. 

Odpady – produkce definovaných odpadů, vzhledem k charakteru a účelu záměru KČ-Z, není 

z jeho provozování předpokládána. Odpady vzniklé z běžných oprav technologického vybavení 

budou zneškodňovány servisními firmami. Při vzniku odpadů z důvodů havárie 

technologického vybavení musí být postupováno při jejich zneškodnění v souladu s platnými 

předpisy a provozními řády. 

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

prostředí, je u vlastního záměru KČ-Z málo pravděpodobné a při dodržování bezpečnostních 

předpisů a provozních řádů je prakticky vyloučeno. 

Ostatní vlivy – z ostatních sledovaných složek životního prostředí lze u záměru KČ-Z zmínit 

především tzv. stacionární zdroje hluku, které bude vytvářet běžný provoz technologického 

vybavení. Vzhledem k poloze záměru KČ-Z však není reálné významnější příspěvkové působení 

na stávající hlukovou situaci chráněných venkovních prostorů ostatních staveb, které jsou 

postaveny v okolí kamenolomu. 

Technologické vybavení záměru KČ-Z nebude zahrnovat zařízení, jejichž provozování by bylo 

zdrojem vibrací, záření nebo jiných složek s možnými negativními dopady na zdraví lidí nebo 

na přírodu. 

Z toho pohledu lze reálně předpokládané výsledné příspěvkové provozní vlivy záměru KČ-Z 

(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, např. ve formě další specializované studie vlivů záměru na 

zdraví lidí – HIA apod. 

 

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

Velikost – Velikost záměru KČ-Z lze určit kubaturou tělesa zavážky = 628 809 m3 nebo 

výměrou plochy tělesa zavážky = 26 526 m2. Vzhledem k charakteru a účelu pak záměr KČ-Z 

naplňuje dikci př. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (kategorie II, kód 10.1.). 

Kumulace jeho vlivů s vlivy jiných záměrů – Záměr KČ-Z bude provozní součástí kamenolomu 

Černětice a bude umístěn v části ozn. „B“ (část kamenolomu kde byla ukončena těžební 

činnost). Technologické vybavení (mobilní drtící a třídící linku, nákladní dopravní techniku 

atd.) bude přemísťováno, dle provozních potřeb do obou součástí kamenolomu. Vzhledem k 

provozní provázanosti i způsobu využívání technologického vybavení v obou součástech 

kamenolomu Černětice, bude pouze nízká pravděpodobnost kumulace vlivů v některých 
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sledovaných složkách životního prostředí charakteristických pro tyto činnosti (např. hlučnost, 

prašnost apod.). Kumulace vlivů s jinými obdobnými záměry v širším území není reálná ani 

není předpokládána. 

Využívání přírodních zdrojů – Záměr KČ-Z je „zařízením“ určeným k „odstranění odpadů“ a 

dále k „využití odpadů“ (extérní odpady). Vzhledem k charakteru a účelu tohoto „zařízení“ 

nebude provozování záměru KČ-Z vyžadovat žádné nároky na vstupní suroviny nebo materiály 

čerpané z přírodních zdrojů. 

Produkce odpadů – Produkce odpadů, ve smyslu platného znění zákona č.185/2001 Sb. o 

odpadech, není s ohledem na charakter záměru KČ-Z předpokládána. Odpady vzniklé z 

běžných oprav technologického vybavení budou odstraněny servisními firmami. V případě 

mimořádného vzniku odpadů (např. havárie technologického vybavení) musí být postupováno 

v souladu s platnými předpisy a Provozními řády. 

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

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

negativními dopady na znečišťování životního prostředí jsou u záměru KČ-Z předpokládány 

pouze vlivy s místními dosahy a sledovatelné na ploše nebo v bezprostředně 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 reálné 

příspěvkové působení záměru KČ-Z prokazatelně podlimitní a které nezpůsobí překračování 

vyhlášených limitů pro ochranu zdraví na plochách nejbližší zástavby. 

Za této situace lze provozní působení záměru KČ-Z, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví i 

dalších složek životního prostředí, posoudit jako vyhovující a bez reálného předpokladu jejich 

ohrožení. 

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

ekologických havárií s negativními dopady na složky životního prostředí, které by vyplývaly 

z provozního charakteru záměru KČ-Z nejsou předpokládány. 

 

C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Vymezení dotčeného území záměrem KČ-Z 

Vzhledem k poloze záměru KČ-Z v části ozn. „B“ (ukončená těžba) kamenolomu Černětice, 

jsou nejbližšími stavbami pro bydlení samostatné rodinné domy na jižním okraji zástavby obce 

Černětice a na severním okraji zástavby obce Malenice. 

Jak je zřejmé ze vstupních i výstupních údajů záměru KČ-Z, které byly posouzeny 

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

životního prostředí z provozování záměru KČ-Z vyhodnoceny jako málo významné a bez 

předpokladu negativního ovlivnění uvedené nejbližší obytné zástavby. 

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

nepříznivé účinky hluku, byly tyto možné provozní vlivy záměru KČ-Z ověřovány na ploše 

území v okolí kamenolomu Černětice, které leží mezi okraji zástavby obce Černětice a 

Malenice. 

 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Enviromentální charakteristiky takto vymezeného dotčeného území záměrem KČ-Z lze stručně 

posoudit následovně. 

Územní systém ekologické stability 

Stávající platné řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) je pro dotčené území 

záměru a jeho okolí obsaženo v platné územně plánovací dokumentaci - Zásady územního 

rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje z roku 2011 a Územní plán (ÚP) Volyně z roku 2013. 
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Dle obou dokumentací do dotčeného území záměru zasahuje regionální biocentrum RBC 797 

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

celá plocha části ozn. "B" (ukončená těžba) lokality DP Černětice, zatímco do části "A" 

(obnovená těžba) lokality DP Černětice, zasahuje RBC pouze okrajově. 

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

nenacházejí. 

Zvláště chráněná území 

V dotčeném území záměru KČ-Z 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 záměru KČ-Z nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená ptačí oblast ani 

žádná evropsky významná lokalita ze soustavy chráněných území Natura 2000. 

Přírodní parky 

Do dotčeného území záměru KČ-Z nezasahuje žádný přírodní park dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. 

Významné krajinné prvky 

Přímo v dotčeném území záměru KČ-Z se nenacházejí žádné významné krajinné prvky (VKP), 

a to ani VKP taxativně vyjmenované v zákoně č. 114/1992 Sb., ani VKP registrované. 

V blízkém okolí dotčeného území záměru jsou z kategorií zákonem taxativně jmenovaných 

VKP zastoupené lesy, vodní tok (Volyňka) a údolní niva. 

Poznámka: 

Stávající stav bioty a ekosystémů v dotčeném území záměrem KČ-Z byl objektivně posouzen na 

základě provedeného jednorázového terénního průzkumu před obnovením těžby v kamenolomu 

Černětice. Stávající charakter dotčeného území, zejména lokalita DP Černětice, byl posouzen 

jako území významně pozměněné, jehož stav je určen již v minulosti prováděnou a nyní 

obnovenou těžbou ložiska stavebního kamene (migmatitů) a v průběhu řízení pro obnovení 

těžby bylo s orgánem ochrany přírody dohodnuto, že vytěžená část kamenolomu bude částečně 

využívána pro postupné vytvoření náhradních biotopů pro zvláště chráněné živočichy z části 

kamenolomu dotčené těžbou. Z toho důvodu není pro posouzení stávajícího stavu dotčeného 

území záměrem KČ-Z nutné provádět další systematičtější a dlouhodobý biologický průzkum. 

Voda a vodní toky 

Dotčeným územím záměrem KČ-Z protéká 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 

s.p. Povodí Vltavy. 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 

Dotčené území záměrem KČ-Z není historicky, kulturně ani archeologicky významné. Nejedná 

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

faktory. 

Na dotčeném území záměrem KČ-Z nejsou evidovány staré ekologické zátěže apod. 

 

Souhrn 

Z hlediska uvedených nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území, nejsou 

na jeho ploše zjištěny ani předpokládány žádné extrémní poměry, které by mohly být příčinou 
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pro nedoporučení nebo neproveditelnost záměru KČ-Z v tomto dotčeném území. 

V součinnosti s orgánem ochrany přírody bude provedena revize vytěžené části kamenolomu za 

účelem vymezení ploch pro postupné vytvoření náhradních biotopů pro zvláště chráněné 

živočichy z části kamenolomu dotčené těžbou. 

 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ 

VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

Stav složek životního prostředí v dotčeném území záměrem KČ-Z lze stručně 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. 

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 

Stav znečištění ovzduší v dotčeném území je u základních znečišťujících látek podrobně 

popsán v již zmiňované Rozptylové studii (Černětice – obnovení těžby v kamenolomu, Bucek 

s.r.o., červenec 2014), 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 reprezentativnosti (do 4 km) je také stanice 

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

směrem. V dosahu uváděné reprezentativnosti 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 
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nepřesahují hranici platného imisního limitu. 

Maximální denní koncentrace 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 nad dotčeným územím je u 

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

zdraví lidí. 

Na ploše stanoveného DP Černětice, kde bude záměr KČ-Z realizován ani v jeho blízkém okolí 

se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Vymezený DP Černětice 

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

a je odvodňováno do řeky Volyňky. 

Ze záměru KČ-Z nebudou do toku řeky Volyňka vypouštěny žádné odpadní vody, zájmy 

ochrany vod a vodních zdrojů nebudou realizací záměru KČ-Z dotčeny. 

Realizace záměru KČ-Z bude provedena na pozemcích, které jsou součástí stanoveného DP 

Černětice. Jedná se pozemky, které nepatří do půd PUPFL ani do půd ZPF, pouze jeden 

pozemek par.č. 684/5 je v KN stále evidován jako orná půda (V. třída ochrany zemědělské 

půdy). Tento pozemek však není zemědělsky využíván. 

Vzhledem k dosavadnímu způsobu využívání plochy DP a k současnému stavu lze 

předpokládat, že stará ekologická zátěž půd se na pozemcích určených pro realizaci záměru 

KČ-Z nebude vyskytovat. 

Zájmy ochrany půd ZPF nebo PUPFL nebudou realizací záměru KČ-Z nově dotčeny. 

Stanovený DP Černětice se nachází na ložisku migmatitů 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 není reálné. 

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

neprojevuje. 

Biota dotčeného území záměrem KČ-Z je zásadně ovlivněna dříve probíhající těžbou. 

Vzhledem k dříve probíhající těžbě se na většině plochy DP nacházejí pouze 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. 

Pozemky nad stávajícím DP jsou využívány 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 okolí dotčeného území 
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záměru KČ-Z vylišeno několik ekologicky cennějších biotopů. Patří k nim např. luční biotopy 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky (travní porosty nad stávajícím ohraničením DP 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 ploše části 

ozn. „B“ kamenolomu, kde bude záměr KČ-Z umístěn, však vzhledem k dříve probíhající těžbě 

není pravděpodobný. 

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 již proběhlou těžební činností. Vlastní těžební 

prostor je situován v původních pravobřežních svazích údolí Volyňky a v navazujících partiích 

hřbetu sbíhajícího do údolí. Vlivem proběhlé povrchové těžby vznikly v dotčeném území nové 

terénní tvary. Od doby dříve ukončené těžby a částečně provedené rekultivace, probíhá na ploše 

DP 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 části ozn. "A" (obnovená těžba) 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 KČ-Z 

předpokládány. 

Záměr KČ-Z bude realizován na pozemcích, které jsou většinou 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 zde není 

pravděpodobnost nového archeologického nálezu. 

Tyto zájmy nebudou realizací záměru KČ-Z nijak ohroženy. 

Hluková zátěž – pro posouzení předpokládané příspěvkové hlukové zátěže chráněných 

venkovních prostorů u nejbližších ostatních staveb na území obcí Černětice a Malenice od 

místa záměru KČ-Z, ve sledované denní době, jsou využity výsledky měření provedeného při 

provozu mobilní drtící a třídící linky, která byla umístěna na manipulační ploše záměru KČ-Z – 

viz Protokol o měření A2016/028. 

Naměřené a vyhodnocené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku na zvolených 

stanovištích u nejbližších staveb jsou obsaženy v doložené přehledové tabulce. 
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Poznámka k průběhu měření: 

Měření číslo 5 

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

hodnotu a posouzení ve vztahu k hygienickému limitu hluku zde není uváděno. 

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 posouzení výsledků provedených měření lze stávající hlukovou zátěž chráněného 

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

obcí Černětice a Malenice), vyhodnotit jako prokazatelně podlimitní ve sledované denní době. 

V noční době nebude záměr KČ-Z provozován a stávající hluková zátěž chráněného 

venkovního prostoru nejbližších stávajících staveb v okolí kamenolomu nebude v této době 

provozem záměru KČ-Z 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 realizace záměru KČ-Z na 

části plochy ozn. „B“ kamenolomu Černětice. 

Pro vymezené dotčené území nejsou specifikovány žádné další enviromentální charakteristiky, 

které by mohly být realizací záměru KČ-Z nějak významněji dotčeny. 

 

Souhrn 

Dotčené území záměrem KČ-Z, jehož součástí je i DP Černětice na jehož ploše bude záměr 

KČ-Z umístěn, se nachází v extravilánu k.ú. 704628 Černětice a leží na 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 dotčeného území záměrem KČ-Z, nejsou z hlediska nejzávažnějších enviromentálních 

charakteristik předpokládány žádné extrémní poměry, které by mohly být příčinou pro 

nedoporučení a neproveditelnost záměru KČ-Z na tomto dotčeném území. 

Na základě těchto skutečností a podle provedeného posouzení předpokládaných nízkých 

příspěvkových vlivů z provozování záměru KČ-Z i podle současného stavu sledovaných složek 

životního prostředí lze konstatovat, že realizace záměru KČ-Z nebude mít významný negativní 

dopad na životní prostředí a pro dotčené území bude únosná. 

 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání – Činnosti spojené 

s provozováním záměru KČ-Z (jedná se o realizaci „zařízení“, které je určeno k „odstranění a 

využívání odpadů“) budou soustředěny do části ozn. „B“ (ukončená těžba) kamenolomu 

Černětice, který má stanoven DP Černětice – ev. č. 7/0280. Tento DP 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 v části ozn. „B“ kamenolomu již byla těžba 

ukončena, jedná se o území, které bylo touto činností významně pozměněné a není perspektivní 

ani jinak významné z enviromentálních hledisek. Z těchto důvodů lze konstatovat, že realizací 

záměru KČ-Z nedojde k omezení trvale udržitelného využívání tohoto území ani dalších 

priorit, chápaných v širších územních souvislostech. 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů – Záměr KČ-Z bude 

umístěn do vytěžené části ozn. „B“ kamenolomu Černětice, v ploše stanoveného DP 

výhradního ložiska migmatitů, které je určeno k dotěžení vykázaných zásob a k následnému 

využití jako stavební kámen. Vzhledem k charakteru záměru KČ-Z nebude mít jeho 

provozování žádné nároky na čerpání přírodních zdrojů v území. Důvody pro realizaci záměru 

KČ-Z v kamenolomu Černětice jsou např. potřeba odstranění dále nevyužitelných materiálů 

z prováděné těžební činnosti, potřeba vytvoření dostatečného množství inertních materiálů pro 

technickou rekultivaci vytěžené části kamenolomu (zavážka), odstranění zjištěné nestability 



Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu                                            OZNÁMENÍ 
 

ENVING s.r.o. Staňkova 557/18a  602 00 Brno                                                                                                                                                          
  30/134 

svahu v jihovýchodní vytěžené části DP zavezením vytěžené části zavážkou a jejím mírným 

svahováním ke středu části „B“. Naplnění těchto důvodů je možné chápat jako zlepšení kvality 

a schopnosti regenerace přírodních zdrojů. 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž – V „zařízení“ záměru KČ-Z bude prováděno 

rovněž „odstranění odpadů“ vznikajících převážně ze stavebních činností a „využití odpadů“, 

kdy vyrobený recyklát (druhotná surovina) bude zpětně využit jako náhrada prvotních surovin, 

převážně při stavebních činnostech. Tyto činnosti lze také chápat jako posílení schopnosti 

přírodního prostředí snášet zátěž (např. při poškození těžbou prvotních surovin apod.). 

 

D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, 

FREKVENCE A VRATNOSTI) 

Jak je zřejmé z vyhodnocení a posouzení reálně předpokládaných nízkých provozních vlivů 

záměru KČ-Z, které byly provedeny v předcházejících částech B a C tohoto Oznámení je 

zřejmé, že ve sledovaných složkách životního prostředí nebude z vlastního provozování 

záměru KČ-Z docházet k významnějšímu negativnímu ovlivnění stávajícího stavu složek 

životního prostředí ve vymezeném dotčeném území, které lze charakterizovat následovně: 

Vlivy na klima a ovzduší 

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

KČ-Z vyloučit. 

Vlivy na znečišťování ovzduší z provozování záměru KČ-Z byly pro hlavní znečišťující látky – 

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

zmiňované Rozptylové studii (Černětice – obnovení těžby v kamenolomu, Bucek s.r.o., 

červenec 2014). Vzhledem k provozní provázanosti a přemisťování technologického vybavení 

kamenolomu mezi částmi ozn. „A“ a „B“ nedojde po realizaci záměru KČ-Z k žádnému 

navýšení zdrojů znečišťování a specifikované závěry v Rozptylové studii zůstanou platné. 

Zdroje záměru KČ-Z a předpokládané produkce emisí hlavních znečišťujících látek jsou 

stručně popsány ve stati B.III. Ovzduší, tohoto Oznámení. Stávající stav znečištění ovzduší 

dotčeného území je stručně vyhodnocen ve stati C.2. 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). 

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 KČ-Z na znečištění ovzduší výpočtově 

ověřované plochy území (2 x 2 km) v okolí kamenolomu lze podle zmiňované Rozptylové 

studii posoudit následovně. 

Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10 

Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 

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 
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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. 

Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány v prostoru areálu kamenolomu a v jeho bezprostředním 

okolí. S ohledem na úroveň stávající imisní zátěže, tedy v součtu se stávající imisní zátěží, 

neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisních limitů u sledovaných látek na území 

s nejbližší obytnou zástavbou v okolích obcích Černětice a Malenice. 

Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru KČ-Z 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 KČ-Z a 

k nepřípustné zátěži obyvatelstva. 

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

Předpokládané vlivy z provozování záměru KČ-Z na hlukovou situaci chráněného venkovního 

prostoru ostatních staveb, které jsou postaveny v okolí kamenolomu Černětice, byly ověřeny 

provedeným měřením – viz Protokol o měření A2016/028. 

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

zdroje hluku záměru KČ-Z jsou stručně popsány ve stati B.III. Ostatní vlivy – hluk a vibrace, 

záření a jiné vlivy, tohoto Oznámení. 

Stav hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru u zvolených ostatních staveb na  
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dotčeném území je stručně vyhodnocen ve stati C.2. Hluková zátěž, tohoto Oznámení. 

Předpokládaný příspěvkový vliv z provozování záměru KČ-Z na chráněný venkovní prostor 

vybraných staveb, včetně porovnání naměřených hodnot se stanovenou hodnotou hygienického 

limitu hluku pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, je zřejmý z doložené přehledové tabulky: 

 
Na základě vyhodnocených výsledků provedených měření lze předpokládanou příspěvkovou 

hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru stávajících ostatních staveb, které jsou 

postaveny v okolí kamenolomu (zástavba obcí Černětice a Malenice) a která bude způsobena 

provozem záměru KČ-Z (hluk z provozu stacionárních zdrojů), vyhodnotit jako prokazatelně 

podlimitní ve sledované denní době. V noční době nebude záměr KČ-Z provozován a stávající 

hluková zátěž chráněného venkovního prostoru nejbližších stávajících staveb v okolí 

kamenolomu nebude v této době provozem záměru KČ-Z ovlivňována. 

Z běžného provozování záměru KČ-Z nejsou rovněž předpokládány žádné negativní vlivy na 

další fyzikální a biologické charakteristiky životního prostředí. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických 

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

hluku, jsou podle uvedených nízkých příspěvků specifikovaných v předcházejících částech 

tohoto Oznámení, jednoznačně posouzeny jako podlimitní. 

Na základě těchto skutečností nejsou u provozování záměru KČ-Z negativní vlivy na zdraví 

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

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

KČ-Z na zdraví lidí – HIA apod. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Jak je zřejmé z provedených posouzení v částech B.II. Odběr a spotřeba vody, B.III. Odpadní 

vody a C.2, tohoto Oznámení, nejsou u provozování záměru KČ-Z předpokládány negativní 

vlivy na povrchové ani podzemí vody na dotčeném území. Vzhledem k poloze záměru KČ-Z, 

popsaným hydrogeologickým poměrům DP Černětice a při uvedeném způsobu nakládání 

s vodami při vlastním provozování, nejsou reálné žádné negativní vlivy na místní zdroje 

(studny) pitné vody, které se nachází v poměrně vzdálených územích okolních obcích Černětice 

a Malenice. 

Vlivy na půdu 

Realizace záměru KČ-Z v části ozn. „B“ (ukončená těžba) kamenolomu Černětice, se dotkne 

pozemku par.č. 684/5 stále evidovaného v KN jako orná půda. Tento pozemek je součástí DP 

Černětice a není zemědělsky využíván. 

Jiné zájmy ochrany půd ZPF ani půd PUPL nebudou záměrem KČ-Z dotčeny. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vzhledem k charakteru záměru KČ-Z nebude mít realizace vliv na horninové prostředí a 

přírodní zdroje nebudou záměrem KČ-Z využívány ani ovlivněny. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivem realizace záměru KČ-Z v části ozn. „B“ kamenolomu Černětice dojde pouze 

k odstranění sukcesí vzniklých náletových společenstev na ploše vytěženého prostoru. Do 

ploch dále navazujících pozemků travních porostů a mezilehlých pásů dřevin nebude záměrem 

KČ-Z zasahováno. 

Vzhledem k charakteru stávající fauny i flóry stávajících ekosystémů v okolí DP Černětice lze 

možný vliv na tyto ekosystémy označit jako málo významný. 

Vliv na funkčnost regionálního biocentra RBC 797 Betaň lze hodnotit jako zcela okrajový. 

Vliv na stávající významné krajinné prvky v okolí DP Černětice lze hodnotit jako 
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zanedbatelný. 

Po ukončení provozu záměru KČ-Z bude navazovat technická rekultivace a biologická 

rekultivace vzniklé plošiny zavážky. Lomové stěny budou ponechány přirozené sukcesi. 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. 

Vlivy na krajinu 

Vzhledem k malému plošnému rozsahu a nízké míře pohledové otevřenosti dotčeného území 

záměrem KČ-Z lze vlivy na krajinu hodnotit jako málo významné. 

V konečném důsledku a po dokončení navržených rekultivačních prací půjde ve srovnání se 

současným stavem spíše o mírně pozitivní (příp. indiferentní) vlivy. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vzhledem k poloze záměru KČ-Z a ke skutečnosti, že se jedná o vytěženou část kamenolomu 

Černětice, nejsou u záměru KČ-Z reálné žádné negativní vlivy na hmotný majetek ani na 

kulturní památky. 

 

Shrnutí 

Z uvedeného posouzení předpokládaných vlivů záměru KČ-Z dle uvedených hledisek lze 

konstatovat, že charakteristika těchto vlivů se vztahem nebo tendencemi k možnému ohrožení 

veřejného zdraví (především vlivy hluku, znečištění ovzduší nebo ochrana vod apod.) nebude 

přesahovat povolené tolerance a nebude příčinou překračování stanovených nebo vyhlášených 

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 KČ-Z. 

Z hlediska časového bude jejich trvání podmíněno dobou provozování záměru KČ-Z. 

 

2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Při zohlednění charakteristiky záměru KČ-Z a jeho umístění, nejsou při jeho provozování 

předpokládány žádné havárie a nestandardní stavy s důsledky environmentálních rizik, 

nepřípustného znečištění nebo jiného poškození složek životního prostředí. Není předpoklad 

žádných vlivů přesahujících dotčené území (areál kamenolomu Černětice nebo bezprostřední 

okolí kamenolomu) ani vlivů ohrožujících zdraví obyvatelstva v nejbližších obcích. 

 

3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Zjištěné provozní vlivy záměru KČ-Z vykazují pouze malé dosahy např. znečištění ovzduší, 

nebo provozní hluk apod. Z hlediska jejich velikosti a významnosti se jedná o vlivy podlimitní 

a sledovatelné pouze na dotčeném území v bezprostředním okolí kamenolomu Černětice. 

Významné nepříznivé vlivy, které by mohly přesahovat státní hranice ČR, jsou u záměru KČ-Z 

vyloučeny. 

 

4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ 

VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K  ZÁMĚRU MOŽNÉ 

Vzhledem k málo významné míře předpokládaných vlivů (jak z realizace tak z provozování) 

záměru KČ-Z na sledované složky životního i bez reálného ohrožení veřejného zdraví a při 

zohlednění: 

- charakteru záměru, 

- navrženého umístění záměru, 

- posouzení stávajícího stavu životního prostředí v dotčeném území, 

dospěl zpracovatel k závěru, že realizace záměru KČ-Z je pro dotčené území únosná a 
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přijatelná, bez potřeby realizace dalších opatření k prevenci, vyloučení a snížení možných 

nepříznivých vlivů či jejich kompenzací, nad rámec opatření uvedených v Provozních řádech, 

dalších podkladových materiálech nebo opatření vyplývajících z platné právní úpravy pro 

zajištění ochrany veřejného zdraví i životního prostředí a stavebních předpisů. 

Zpracovatel Oznámení proto doporučuje, aby příslušný úřad proces posuzování vlivů na životní 

prostředí u záměru KČ-Z, který je vedený podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 

ukončil již ve zjišťovacím řízení. 

 

5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

Oznámení záměru KČ-Z 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, s přihlédnutím k zásadám pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 2 zákona. 

Pro vyhodnocení možných příspěvkových vlivů záměru KČ-Z 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 KČ-Z, bylo provedeno v souladu s ustanovením 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 KČ-Z 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 KČ-Z 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, vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a dalších 

navazujících předpisů. 

Problematika ochrany přírody a krajiny byla posouzena v souladu s ustanoveními zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Posouzení stavu bioty a ekosystémů v dotčeném území vychází z dříve provedeného terénního 

jednorázového průzkumu lokality. Vzhledem k současnému stavu dotčeného území, který je 

určen těžební činností a ve kterém nedošlo k žádným zásadnějším změnám, nebyl 

dlouhodobější a systematický biologický průzkum v tohoto území nutný. 

Výchozími podklady k vypracování Oznámení pro záměr KČ-Z jsou předané dokumentace /1/, 

/2/, /3/ a /4/ (viz část Samostatné přílohy tohoto Oznámení): 

Proto může v průběhu realizace a provozování záměru KČ-Z dojít k upřesnění některých údajů. 

Za nedostatek ve znalostech a tím vznikající neurčitost v posouzení předpokládaných vlivů na 

sledované složky životního prostředí, představuje otázka podrobnější specifikace intenzity a 

skladby i rozložení externí dopravy (železnice, silnice) vyvolané realizací záměru KČ-Z. V této 

fázi zpracování není možné tyto údaje spolehlivě stanovit, aby bylo možné objektivně posoudit 

vlivy z provozu extérní dopravy např. v okolí příjezdových tras na dotčeném území. Tyto údaje 

budou závislé především na rozsahu externích poptávek v širším (zájmovém) území na 

„odstranění odpadů“ vznikajících převážně ze stavebních činností a na „využití odpadů“, kdy 

vyrobený recyklát (druhotná surovina) bude zpětně využit jako náhrada prvotních surovin, 

převážně při stavebních činnostech. K možnému rozsahu těchto poptávek však zatím nejsou 

spolehlivé informace, lze však reálně předpokládat značnou proměnlivost intenzity, sklady i 

rozložení vyvolané externí dopravy záměrem KČ-Z, v závislosti např. na ročním období, 

klimatických a dalších podmínkách, které zásadním způsobem ovlivňují provádění stavebních 
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činností na velkých stavbách. Z těchto důvodů bude možné vlivy vyvolané externí dopravou 

záměru KČ-Z objektivně posoudit až v průběhu provozování záměru KČ-Z. 

Stav bioty a ekosystémů v území byl zhodnocen na základě jednorázové terénní pochůzky. 

Vzhledem k současnému stavu dotčeného území záměrem KČ-Z, který je určen dříve 

prováděnou a předčasně ukončenou těžbou, nebyl dlouhodobější a systematický biologický 

průzkum v tohoto území nutný. 

Další informace byly čerpány z dostupných pramenů (např. internet, archiv zpracovatele atd.) a 

z místního šetření zpracovatelem Oznámení (při provedení měrových prací apod.). 

 

Shrnutí 

Na základě výsledků a závěrů provedených zjištění je možné konstatovat, že nebyly prokázány 

významné zhoršující vlivy způsobené provozováním záměru KČ-Z, 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 

nebo kompenzačních 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 a 

důvodem záměru KČ-Z je realizace „zařízení“ (technického zařízení, místa, stavby nebo část 

stavby) k „odstranění odpadů“ (ukládání na povrchu terénu) a dále k „využití odpadů“ (úprava 

odpadů a recyklace nebo zpětné získávaní ostatních anorganických materiálů). Vzhledem 

k návaznosti na těžební činnosti prováděné oznamovatelem, je umístění záměru KČ-Z 

navrženo do části ozn. „B“ kamenolomu Černětice. 

Potenciálně nejvýznamnější vlivy z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví (příspěvkové 

znečištění ovzduší a hluková zátěž) budou mít pouze místní dosah, zúžený jen na plochu areálu 

kamenolomu Černětice, případně na území v bezprostředním okolí tohoto areálu. 

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. 

 

E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 

předloženy) 
 

Výchozí podkladové materiály řeší, podle zadání oznamovatele, záměr KČ-Z v jedné variantě, 

jak z hlediska umístění tak z hlediska technického i technologického provedení. Takto 

vypracované jednovariantní podklady pro navržené umístění záměru KČ-Z v části ozn. „B“ 

(ukončená těžba) kamenolomu Černětice (ve vymezeném DP Černětice) byly předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí. Jiné varianty k záměru KČ-Z nebyly předloženy 

 

F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V  OZNÁMENÍ 
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Vyznačení polohy kamenolomu Černětice (záměru KČ-Z) ve výřezu z mapy širší situace 

území 
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Územní plán Volyně - výřez z hlavního výkresu 

 
 

2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE  

Podstatné informace o záměru KČ-Z pro kvalifikované posouzení vlivů na životní prostředí 

byly oznamovatelem poskytnuty. 

Zásadní nedostatky, které by bránily korektnímu vyhodnocení ověřovaných složek životního 

prostředí nebo nedokončení některých částí Oznámení, se v průběhu jeho zpracování 

nevyskytly. 

 

G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

Pro toto shrnutí netechnického charakteru jsou využity zpracované souhrny jednotlivých částí 

tohoto Oznámení podle specifikovaných Zásad pro zjišťovací řízení. 

Charakteristika záměru 

Velikost – Velikost záměru KČ-Z lze určit kubaturou tělesa zavážky = 628 809 m3 nebo 

výměrou plochy tělesa zavážky = 26 526 m2. Vzhledem k charakteru a účelu pak záměr KČ-Z 

naplňuje dikci př. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (kategorie II, kód 10.1.). 

Kumulace jeho vlivů s vlivy jiných záměrů – Záměr KČ-Z bude provozní součástí kamenolomu 

Černětice a bude umístěn v části ozn. „B“ (část kamenolomu kde byla ukončena těžební 

činnost). Technologické vybavení (mobilní drtící a třídící linku, nákladní dopravní techniku 

atd.) bude přemísťováno, dle provozních potřeb do obou součástí kamenolomu. Vzhledem k 

provozní provázanosti i způsobu využívání technologického vybavení v obou součástech 

kamenolomu Černětice, bude pouze nízká pravděpodobnost kumulace vlivů v některých 

sledovaných složkách životního prostředí charakteristických pro tyto činnosti (např. hlučnost, 
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prašnost apod.). Kumulace vlivů s jinými obdobnými záměry v širším území není reálná ani 

není předpokládána. 

Využívání přírodních zdrojů – Záměr KČ-Z je „zařízením“ určeným k „odstranění odpadů“ a 

dále k „využití odpadů“ (extérní odpady). Vzhledem k charakteru a účelu tohoto „zařízení“ 

nebude provozování záměru KČ-Z vyžadovat žádné nároky na vstupní suroviny nebo materiály 

čerpané z přírodních zdrojů. 

Produkce odpadů – Produkce odpadů, ve smyslu platného znění zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, není s ohledem na charakter záměru KČ-Z předpokládána. Odpady vzniklé z 

běžných oprav technologického vybavení budou odstraněny servisními firmami. V případě 

mimořádného vzniku odpadů (např. havárie technologického vybavení) musí být postupováno 

v souladu s platnými předpisy a Provozními řády. 

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

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

negativními dopady na znečišťování životního prostředí jsou u záměru KČ-Z předpokládány 

pouze vlivy s místními dosahy a sledovatelné na ploše nebo v bezprostředně 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 reálné 

příspěvkové působení záměru KČ-Z prokazatelně podlimitní a které nezpůsobí překračování 

vyhlášených limitů pro ochranu zdraví na plochách nejbližší zástavby. 

Za této situace lze provozní působení záměru KČ-Z, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví i 

dalších složek životního prostředí, posoudit jako vyhovující a bez reálného předpokladu jejich 

ohrožení. 

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

ekologických havárií s negativními dopady na složky životního prostředí, které by vyplývaly 

z provozního charakteru záměru KČ-Z nejsou předpokládány. 

Umístění záměru 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání – Činnosti spojené 

s provozováním záměru KČ-Z (jedná se o realizaci „zařízení“, které je určeno k „odstranění a 

využívání odpadů“) budou soustředěny do části ozn. „B“ (ukončená těžba) kamenolomu 

Černětice, který má stanoven DP Černětice – ev. č. 7/0280. Tento DP 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 v části ozn. „B“ kamenolomu již byla těžba 

ukončena, jedná se o území, které bylo touto činností významně pozměněné a není perspektivní 

ani jinak významné z enviromentálních hledisek. Z těchto důvodů lze konstatovat, že realizací 

záměru KČ-Z nedojde k omezení trvale udržitelného využívání tohoto území ani dalších 

priorit, chápaných v širších územních souvislostech. 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů – Záměr KČ-Z bude 

umístěn do vytěžené části ozn. „B“ kamenolomu Černětice, v ploše stanoveného DP 

výhradního ložiska migmatitů, které je určeno k dotěžení vykázaných zásob a k následnému 

využití jako stavební kámen. Vzhledem k charakteru záměru KČ-Z nebude mít jeho 

provozování žádné nároky na čerpání přírodních zdrojů v území. Důvody pro realizaci záměru 

KČ-Z v kamenolomu Černětice jsou např. potřeba odstranění dále nevyužitelných materiálů 

z prováděné těžební činnosti, potřeba vytvoření dostatečného množství inertních materiálů pro 

technickou rekultivaci vytěžené části kamenolomu (zavážka), odstranění zjištěné nestability 

svahu v jihovýchodní vytěžené části DP zavezením vytěžené části zavážkou a jejím mírným 

svahováním ke středu části „B“. Naplnění těchto důvodů je možné chápat jako zlepšení kvality 

a schopnosti regenerace přírodních zdrojů. 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž – V „zařízení“ záměru KČ-Z bude prováděno 

rovněž „odstranění odpadů“ vznikajících převážně ze stavebních činností a „využití odpadů“, 
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kdy vyrobený recyklát (druhotná surovina) bude zpětně využit jako náhrada prvotních surovin, 

převážně při stavebních činnostech. Tyto činnosti lze také chápat jako posílení schopnosti 

přírodního prostředí snášet zátěž (např. při poškození těžbou prvotních surovin apod.). 

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 a 

důvodem záměru KČ-Z je realizace „zařízení“ (technického zařízení, místa, stavby nebo část 

stavby) k „odstranění odpadů“ (ukládání na povrchu terénu) a dále k „využití odpadů“ (úprava 

odpadů a recyklace nebo zpětné získávaní ostatních anorganických materiálů). Vzhledem 

k návaznosti na těžební činnosti prováděné oznamovatelem, je umístění záměru KČ-Z 

navrženo do části ozn. „B“ kamenolomu Černětice. 

Potenciálně nejvýznamnější vlivy z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví (příspěvkové 

znečištění ovzduší a hluková zátěž) budou mít pouze místní dosah, zúžený jen na plochu areálu 

kamenolomu Černětice, případně na území v bezprostředním okolí tohoto areálu. 

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. 

 

H – PŘÍLOHA 

 

V této části jsou doloženy kopie požadovaných vyjádření a stanovisek k záměru KČ-Z. 
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace 
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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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Datum zpracování a podpis zpracovatele  

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování Oznámení:    V Brně dne  12. května 2016 

 

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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SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 
 

Provozní řád – zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v DP Černětice – duben 

2016 

Příloha 3) k Žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu 

terénu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 

 

Provozní řád – zařízení k úpravě a využívání odpadů (mobilní recyklační zařízení) – 

leden 2016 

Příloha č. 2 k Žádosti o udělení souhlasu k provozování mobilního zařízení k úpravě a 

využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 

 

Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu – únor 2016 

 

Změna plánu rekultivace DP Černětice, lokalita „B“ – duben 2016 

 

Protokol o měření A2016/028, Hluk kamenolomu Černětice – březen 2016 

 

Stanoviska KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
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Provozní řád – zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v  DP Černětice – 

duben 2016 
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Provozní řád – zařízení k úpravě a využívání odpadů (mobilní recyklační zařízení) 

– leden 2016 
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Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu – únor 2016 
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Protokol o měření A2016/028, Hluk kamenolomu Černětice – březen 2016 
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