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SEZNAM ZKRATEK
ČOV - čistírna odpadních vod
DoKP - dotčený krajinný prostor
DP
- dobývací prostor
EVL
- Evropsky významná lokalita
HEIS - Hydroekologický informační systém
CHLÚ - chráněné ložiskové území
CHKO - chráněná krajinná oblast
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
Kes
- koeficient ekologické stability
KN
- katastr nemovitostí
HS
- hospodářský soubor
LHP
- lesní hospodářský plán
MD
- Ministerstvo dopravy
MěÚ - městský úřad
MKR - místo krajinného rázu
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MÚK - mimoúrovňová křižovatka
MZCHÚ- maloplošné zvláště chráněné území
MZe
- Ministerstvo zeměděltví
MŽP
- Ministerstvo životního prostředí
NA
- nákladní automobily
NOx
- oxidy dusíku
NO2
- oxid dusičitý
NV
- nařízení vlády
OA
- osobní automobily
OBÚ - obvodní báňský úřad
OkÚ
- Okresní úřad
ONV - okresní národní výbor
OŽP
- odbor životního prostředí
PM10 - suspendované částice frakce PM10
PM2,5 - suspendované částice frakce PM2,5
POPD - Plán otvírky, přípravy a dobývání
PSaR - Plán sanace a rekultivace
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesů
RBC
- regionální biocentrum
ŘSD
- Ředitelství silnic a dálnic
SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst
SEZ
- staré ekologické zátěže
SLDB - sčítání lidu, domů a bytů
TTP
- trvalý travní porost
TZL
- tuhé znečišťující látky
ÚHUL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚP
- územní plán
ÚR
- územní rozhodnutí
VKP
- významný krajinný prvek
VN
- vysoké napětí
VZCHÚ - velkoplošné zvláště chráněné území
ZCHÚ - zvláště chráněná území
ZPF
- zemědělský půdní fond
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
I. Obchodní firma
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.

II. IČO
260 417 82

III. Sídlo
Němčičky 94, 664 66 Brno – venkov

IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
jméno:
funkce:
bydliště:
telefon:

Zdeněk Gajdošík
jednatel
č.p. 426, 687 03 Babice
547 233 336
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru
Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v dobývacím prostoru Medlov.
Zařazení záměru
Posuzovaný záměr spadá do kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v
kategorii I) - sloupec B.
Záměr je zařazen na základ metodického výkladu Ministerstva životního prostředí (MŽP)
bodu 10.1 a 10.2 kategorie I a II MŽP č.j. 44448/ENV/15 ze dne 9.7.2015:
Pro účely určení, zda záměr naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č.
100/2001 Sb., se rozumí: průmyslovým využíváním odpadů – provádění činnosti, která
splňuje všechny následující podmínky:
1) jedná se o činnost využívání odpadů alespoň jedním způsobem uvedeným v příloze
č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., kromě činností uvedených v kategorii I přílohy č. 1 k
zákonu č. 100/2001 Sb., pokud je v zařízení k využívání odpadů zpracováváno více
než 250 tun odpadů kategorie nebezpečný za rok nebo více než 2 500 tun odpadů
kategorie ostatní za rok;
2) jedná se o využívání odpadů dle bodu 1), přičemž:
- odpad je do zařízení k využívání odpadů přebírán za úplatu
nebo
- výstupy ze zařízení k využívání odpadů jsou dále komerčně využívány (resp.
výstupy ze zařízení k využívání odpadů jsou obchodovatelné)
3) jedná se o zařízení, které může být provozováno pouze se souhlasem k provozování
zařízení a s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle §4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Předmětem záměru je provoz zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu. Toto
zařízení bude provozováno podle §14 odst. 1 zákona č. 182/2001 Sb., o odpadech v platném
znění. Zařízení bude provozováno jako součást nového způsobu provádění rekultivačních
prací technického a biologického charakteru ve stanoveném dobývacím prostoru Medlov
(pískovna Bratčice).
V současné době organizace provádí hornickou činnost v jihovýchodní části DP Medlov,
který byl stanoven rozhodnutím Obvodního bánského úřadu v Brně ze dne 18. 11. 2008, č. j.
04576/2008/01/001, které bylo změněno a potvrzeno rozhodnutím Českého bánského úřadu v
Praze, č. j. 1125/IV/09, ze dne 26. 5. 2009, které nabylo právní moci dne 22. 6. 2009.
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V jižní části stanoveného DP Medlov budou v rámci sanace vytěženého prostoru ukládány
inertní materiály zařazené jako odpady.
Plocha zařízení
Plocha určená pro využívání odpadů v zařízení činí 83 258 m2. Celá tato plocha se nachází
v rámci hranic stanoveného DP Medlov.
Kapacita zařízení
Celkový objem zásypových hmot, tj. odpadů, které jsou zapotřebí k zavezení předmětné
části těžebního prostoru v DP Medlov, byl předběžně vyčíslen na cca 800 tis. m3
(1 280 000 t). Průměrné roční množství uloženého materiálu se může pohybovat na úrovni cca
40 000 m3 (64 000 t), v jednotlivých letech se však může i výrazně lišit.
Časový rozsah
Doba provozu zařízení do naplnění uvedené kapacity se předpokládá cca 20 let.
3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:

Jihomoravský (kód NUTS 3: CZ 062)

Obec:

Medlov (kód obce: 583 367), Ledce (kód obce: 583 278)

Katastrální území:

Medlov (číslo k.ú. 692 590), Ledce u Židlochovic (číslo k.ú.
679 682)

Plocha uvažovaného zařízení se nachází při východním či severovýchodním okraji obce
Medlov, v Jihomoravském kraji. Nejbližší sídelní útvary jsou vzdáleny cca 1 – 1,5 km
(Medlov západně, Ledce severovýchodně).
Zájmová plocha pro ukládání tvoří jižní část stávající pískovny Bratčice. Při západní
straně zájmovou plochu ohraničuje těleso dálnice D52, z jižní strany silnice č. III/39523,
směrem k východu navazují zemědělsky využívané pozemky.
Umístění zařízení pro využívání odpadů v prostoru pískovny Bratčice v rámci DP Medlov
je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 1: Vymezení plochy zařízení k využívání odpadů v leteckém snímku v rámci DP Medlov

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE
(REALIZOVANÝMI, PŘIPRAVOVANÝMI, UVAŽOVANÝMI)

JEHO VLIVŮ S JINÝMI

ZÁMĚRY

Charakter záměru
Posuzovaný záměr představuje provozování zařízení pro využívání odpadů na
povrchu terénu podle provozního řádu zařízení schváleného Krajským úřadem
Jihomoravského kraje. Zařízení bude provozovány v rámci již povoleného způsobu
sanace a rekultivaci jižní části pískovny Bratčice v DP Medlov.
DP Medlov rozkládající se v katastrech obcí Němčičky, Medlov a Ledce je stanoven na
výhradním ložisku vyhrazeného nerostu – živcové suroviny a na výhradním ložisku
nevyhrazeného nerostu štěrkopísku Bratčice č. 3011000 (osvědčení o ložisku MŽP ze dne 5.
12. 2002, č. j. 436/820/02).
Hornická činnost na ložisku je v současné době prováděna dle změny Plánu otvírky,
přípravy a dobývání (POPD), která byla schválena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu
(OBÚ) pro území krajů Jihomoravského a Zlínského č. j. SBS 18241/2015/OBÚ-01/2 ze dne
22. 9. 2015. Předmětem schválené dokumentace POPD (Pechar, 2015) v jižní části DP
Medlov je nový způsob provádění rekultivačních prací technického a biologického
charakteru, časové posloupnosti plnění těchto prací a možnost využívání odpadů ve
vymezeném těžebním prostoru. Výřez z grafické části POPD je uveden jako příloha č. 6 a 7
v části H.
Důvodem změny POPD je existence mohutné erozní rýhy o výšce cca 15 m a šíři několika
desítek metrů, probíhající ve směru od Z-SZ k V-JV, která rozděluje ložisko na dvě části.
Erozní rýha zaplněná hlušinou zůstane, vzhledem k vysokým nákladům na její odstranění,
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neodtěžena. Těžba v současné době probíhá jižně od erozní rýhy. Přístup k jižní části ložiska
je zabezpečen průrazem erozní rýhou. Vytěžením prostoru jižně od erozní rýhy vznikne cca
15 m hluboká těžební jáma, sevřená ze čtyř stran závěrnými svahy sklonitosti 27° a s malou
plochou těžebního plata, z tohoto důvodu zemědělsky téměř neobdělávatelnou.
Prostor těžební jámy za zmíněnou erozní rýhou bude postupně zavezen inertními odpady
kategorie ostatní, na úroveň původní nivelety terénu. Průraz bude po ukončení ukládání
odpadů zasypán a modelován v rámci závěrného svahu. Původně projektovaný závěrný svah
při jižním okraji DP Medlov se tímto posune o cca 100 m severním směrem. Koruna
závěrného rekultivovaného svahu bude tvořena hlínami geologické poruchy. Po ukončení
technických prací bude následovat rekultivace biologická, spočívající zejména ve čtyřletém
melioračním osevním postupu.
Současný stav povolovacího procesu:
Vlastní terénní úprava spočívající v zavezení vytěženého prostoru již byla povolena
citovaným rozhodnutím OBÚ ze dne 22.9.2015, které je pravomocné. V současné době zbývá
povolit pouze provoz zařízení pro využívání odpadů (viz dále).
Jako podklad pro řízení o změně POPD, které bylo ukončeno vydáním citovaného
rozhodnutí OBÚ, byla dále použita následující stanoviska a vyjádření:
1.

Souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí, ze dne 4.6.2015, č.j. JMK 66494/2015. ke změně stavby
vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

2.

Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ze
dne 3.3.2015, č.j. KHSJM 08734/2015/BM/HP

3.

Souhlasné vyjádření Městyse Medlov ze dne 2.3.2015, zn. 87/2015

4.

Souhlasné stanovisko Obce Ledce ze dne 28.4.2015

Stanoviska a vyjádření jsou uvedena v příloze v části H.
Následující stav povolovacího procesu:
Aby mohly být při sanaci prostoru za erozní rýhou využity odpady, bude zde provozováno
zařízení pro využívání odpadů ukládáním na povrchu terénu. Provoz zařízení se bude řídit
příslušnými právními předpisy: zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a vyhláškou č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném
znění.
Provoz zařízení musí povolit rozhodnutím Krajský úřad Jihomoravského kraje podle §14
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Zařízení bude určeno k využívání odpadů ukládáním na povrchu terénu způsobem
uvedeným v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., pod kódem R111: „Využití odpadů
získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 10“.
Nejedná se o odstraňování odpadů a nebude provozována skládka odpadů.

1

Před novelizací vyhlášky č. 383/2001 Sb. vyhláškou č. 83/2016 se pro stejný způsob nakládání s odpady
používal kód R10
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Nutno konstatovat, že budou využívány pouze odpady splňující legislativní
požadavky na využití na povrchu terénu dané především vyhláškou č. 294/2005 Sb.,
v platném znění.
Podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. bude pro účely evidence odpadů používán
kód N1 – Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce.
Podle § 2 písm. j) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. je využívání odpadů na
povrchu terénu definováno takto: „rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních
nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace
uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven“ .
Možnost kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury oznámení na začátek oznámení,
vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (viz
kapitola D). Přičemž při hodnocení každého vlivu je s eventuelní kumulací počítáno. Tato
kapitola tedy představuje relevantní souhrn z celé kapitoly D.
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch vlivů
souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice
dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a
flóru, na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu, jež
se projeví až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko pro
zvažování kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus dobou
nezbytnou pro provedení sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu desítek let.
3) významnosti vlivů – stanovení významnosti u niž má smysl o kumulace uvažovat.
Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány za
potenciálně významné).
Jako zdroj pro informace o dalších připravovaných záměrech, které mohou mít
významnější vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, lze použít Informační systém EIA,
který je prakticky jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách. Dle
informačního systému EIA nejsou v bližším okolí záměru k datu zpracování oznámení
záměru plánované realizace jiných záměrů, při nichž by mohlo docházet ke kumulaci vlivů,
mimo níže uvedené záměry, které jsou však již v různém stupni realizace či přípravy:
1. Stanovení dobývacího prostoru Medlov
• Kód záměru: OV7037
• Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Medlov
• Kapacita záměru: maximální plocha těžba 398,3 ha, roční výše těžby 700 000 t
• Stav: Souhlasné stanovisko ze dne 10.1.2007.
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• Stanovisko EIA využito. DP Medlov byl stanoven. Posuzovaný záměr je realizován v ploše
DP Medlov
• Charakter záměru: Těžba a úprava štěrkopísku a následná rekultivace území
• Kumulace: Plánovaný záměr změny způsobu sanace a rekultivace je lokalizován v plném
rozsahu ve stanoveném DP Medlov. Záměr typologicky blízký těžbě (resp. kompenzační
opatření po jejím ukončení) tak neklade žádné prostorové nároky. K ukládání odpadů
budou využity stávající dopravní kapacity a stávající technologické kapacity. Navržený
záměr tak nemění dopravní intenzity související se stávající těžbou v DP Medlov. Dle
posouzení záměru stanovení DP Medlov je těžba v DP Medlov akceptovatelná v podstatně
bližší vzdálenosti k obci Medlov, než je prováděna v současnosti Z hlediska časového i
prostorového může dojít ke kumulaci některých vlivů. Z hlediska významnosti vlivů
posuzovaného záměru je kumulace hodnocena jako nevýznamná
2. Stanovení dobývacího prostoru Medlov
• Kód záměru: OV7065
• Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Medlov I na ložisku živcové suroviny
Medlov-Smolín a následné povolení hornické činnosti
• Kapacita záměru: maximální plocha těžba 38,25 ha, roční výše těžby do 100 000 t
• Stav: Souhlasné stanovisko ze dne 24.9.2008. Závazné stanovisko k ověření souladu
obsahu stanoviska ze dne 9.12.2015
• Stanovisko EIA využito. DP Medlov I byl stanoven. Hornická činnost nebyla dosud
povolena
• Charakter záměru: Těžba a úprava štěrkopísku a následná rekultivace území
• Kumulace: Dojde ke kumulaci vlivů zejména z hlediska vlivů na ovzduší a akustickou
situaci. U obou záměrů jsou však tyto vliv vyhodnoceny jako nevýznamné, což je dáno
zejména umístěním v dostatečné vzdálenosti od nejbližších obytných území a nízkou
navrhovanou kapacitou těžby v DP Medlov I. Z hlediska časového i prostorového může
dojít ke kumulaci některých vlivů. Z hlediska významnosti vlivů obou záměrů je kumulace
hodnocena jako nevýznamná.
3. Rozšíření dobývacího prostoru Ledce u Židlochovic
• Kód záměru: OV7024
• Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Ledce u Židlochovic
• Kapacita záměru: plocha rozšířeného DP 152,8 ha, roční výše těžby do 500 000 t
• Stav: Souhlasné stanovisko ze dne 24.9.2008. Závazné stanovisko k ověření souladu
obsahu stanoviska ze dne 9.12.2015
• Stanovisko EIA využito. DP Medlov Ledce u Židlochovic. Hornická činnost byla
v prostoru rozšíření povolena.
• Charakter záměru: Těžba a úprava štěrkopísku a následná rekultivace území
• Kumulace: Vlivy spojené s těžbou v rozšířeném DP Ledce u Židlochovic jsou součástí
stávajícího (pozaďového) zatížení území a jako takové jsou vzaty v úvahu při hodnocení
vlivů navrhovaného záměru. Dojde k prostorové i časové kumulaci vlivů zejména
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z hlediska vlivů na ovzduší a akustickou situaci. Oba záměry jsou odděleny pouze silnicí
III. třídy. Z hlediska významnosti vlivů posuzovaného záměru je kumulace hodnocena jako
nevýznamná. Podstatné je zejména umístěním v dostatečné vzdálenosti od nejbližších
obytných území.
5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Zdůvodnění potřeby záměru
Návrh na změnu sanace a rekultivace v jižní části DP Medlov vychází z nově zjištěných
podmínek dobyvatelnosti ložiska, které byly upřesněny v průběhu dobývání.
Důvodem navrženého záměru je existence mohutné erozní rýhy o výšce cca 15 m a šíři
několika desítek metrů, probíhající ve směru od Z-SZ k V-JV, která rozděluje ložisko na dvě
části. Erozní rýha zaplněná hlušinou zůstane, vzhledem k vysokým nákladům na její
odstranění, neodtěžena.
Těžba v současné době probíhá jižně od erozní rýhy. Přístup k jižní části ložiska je
zabezpečen průrazem erozní rýhou. Vytěžením prostoru jižně od erozní rýhy vznikne cca
15 m hluboká těžební jáma, sevřená ze čtyř stran závěrnými svahy sklonitosti 27° a s malou
plochou těžebního plata, z tohoto důvodu, zemědělsky téměř neobdělávatelnou. Aby bylo
možno provést navrženou zemědělskou rekultivaci bude vytěžený prostor jižně od erozní rýhy
zasypán a zemědělská rekultivace bude provedena na zasypaném terénu na kótě původního
terénu.
Jelikož není v pískovně dostatek vlastních materiálů pro zasypání této těžební jámy
(skrývkové hmoty jsou používány k sanaci a rekultivaci vytěženého dna pískovny), bude
nutno dovážet materiál z externích zdrojů.
Přehled variant
Technické řešení záměru vychází z ložiskové situace v DP a je limitováno též báňsko
technickými faktory, kdy je nutno časově i prostorově skloubit probíhající těžbu a plánované
ukládání. Poloha záměru je tedy z tohoto hlediska invariantní.
Navržená změna nevyvolá nárůst dopravních kapacit, intenzity jízd nákladních vozidel
souvisejících s těžbou v DP Medlov zůstanou na stávající úrovni. Navážku inertních materiálů
pokryje zpětné vytížení expedujících nákladních vozidel.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí je uvažována jedna projektová
varianta, která počítá s realizací záměru a zároveň jako referenční je uvažována varianta
nulová – při níž nedojde k uskutečnění záměru.
Při popisu variant je třeba vycházet z toho, že navržená terénní úprava spočívající
v zasypání vytěženého prostoru jižně od erozní rýhy je povolená rozhodnutím OBÚ č. j. SBS
18241/2015/OBÚ-01/2 ze dne 22. 9. 2015.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru). Popisuje
stav v případě, že nebude vydán souhlas s provozem zařízení pro využívání odpadů v jižní
části DP Medlov – tak, jak je popisováno ve variantě projektové. Varianta slouží k porovnání
vlivů souvisejících s realizací záměru resp. pro stanovení jejich kvalitativních a
kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové.
Nicméně i v této situaci by navržený způsob sanace a rekultivace mohl být proveden, avšak
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bez provozu zařízení k využívání odpadů. Mohly by být využity např. vlastní skrývkové
hmoty a v případě jejich nedostatku pak materiály, které nejsou zařazeny jako odpady, např.
výkopová zemina zařazená jako vedlejší produkt v souladu s §3 odst. 5 zákona č. 185/2001
Sb.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Těžební
jáma v jižní části DP Medlov oddělená erozní rýhou bude zavezena a na nově upraveném
terénu bude provedena biologická rekultivace v souladu se schválenou změnou POPD. Toto
zavezení bude prováděno v režimu zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu.
6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Technické řešení
V jihovýchodní části DP Medlov, kde je aktuálním čase realizována hornická činnost,
prochází mohutná erozní rýha o výšce cca 15 m a šíři několika desítek metrů, ve směru od
Z-SZ k V-JV, která rozděluje ložisko na dvě části. Erozní rýha zaplněná hlušinou zůstává,
vzhledem k vysokým nákladům na její odstranění, neodtěžena.
Z důvodu existence části výhradních zásob za erozní rýhou, která znesnadňuje jejich
hospodárné využití a následnou rekultivaci v prostorově nesouvislých plochách, je v této části
DP navrženo zavezení na původní úroveň terénu.
Vytěžením prostoru jižně od erozní rýhy vzniká cca 15 m hluboká těžební jáma, sevřená
ze čtyř stran závěrnými svahy sklonitosti 27° a s malou plochou těžebního plata, zemědělsky
téměř neobdělavatelnou. Plocha těžební jámy bude postupně zavezena odpady z kategorie
ostatní, které splňují kriteria pro využívání na povrchu terénu. Průraz, který umožňuje přístup
k jižní části ložiska za erozní rýhou bude po ukončení ukládání odpadů zasypán a modelován
v rámci závěrného svahu do sklonu 1:3 (18°). Koruna závěrného rekultivovaného svahu bude
tvořena hlínami geologické poruchy.
K ukládání odpadů může dojít až po hospodárném vydobytí suroviny, kdy se těžební práce
přesunou do plochy sv. od plochy zavážení. Hornická činnost a práce spojené se zavážením
tak budou provozovány v DP Medlov souběžně – na jiných místech. Provádění těžebních
prací v jihovýchodní části DP Medlov nebude nijakým způsobem omezeno zavážením v ploše
k tomu určené.
Plocha určená pro využívání odpadů v zařízení činí 83 258 m2, přičemž celkový objem
zásypových hmot tj. odpadů, které jsou zapotřebí k zavážení části těžebního prostoru v DP
Medlov byl operativním přepočtem vyčíslen na cca 800 tis. m3 (1 280 000 t). Průměrné roční
množství uloženého materiálu se může pohybovat na úrovni cca 40 000 m3.
V následující tabulce je uveden předběžný výčet odpadů, které je možno v zařízení využít;
jsou specifikované dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalog odpadů.
Tabulka č. 1: Přehled druhů odpadů

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

10 09 03

Pecní struska
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Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod č. 10 09 05

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod č. 10 09 07

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady blíže jinak neurčené

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 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03

19 09 02

Kaly z čiření vody

20 02 02

Zemina a kameny

Po ukončení zavážení bude dotčený prostor sanován následovně:
- plocha určená pro zemědělskou rekultivaci na ornou půdu bude mít maximální svažitost
7°. Tato hodnota dle odborné literatury umožňuje bezpečný pohyb zemědělských strojů.
Terén bude v rámci sanačních prací vyrovnán. Na urovnaný terén bude nejprve rozprostřena
vrstva skrývkových a výklizových materiálů – dospodu případné jílovité písky, písčité jíly a
hlinité písky, spraše, sprašové hlíny v maximální mocnosti 1 m. Na takto upravený terén bude
rozprostřena vrstva ornice v mocnosti 0,35 m.
- závěrný svah pro rekultivaci na trvalý travní porost a lesnickou rekultivaci bude upraven
do sklonu max. 18° a případně přerušen bermou o šířce cca 5 m (bude rozhodnuto v době
provádění technické rekultivace). Převrstvení skrývkovými hmotami bude obdobné jako u
orné půdy, vrstva ornice zde však bude o cca 0,10 m nižší.
Požadavek skrývkových zemin k provedení technické rekultivace

112 099 m3

z toho: ornice mocnosti 0,10 až 0,35 m
spraš, hlína s průměrnou mocností 1 m

28 841 m3
83 258 m3

Po ukončení technických prací bude následovat rekultivace biologická:
- na ornou půdu v území se sklonitostí do 7° - zemědělská, spočívající ve 4-letém
melioračním osevním postupu;
- zalesněním a založením trvalého travního porostu na svahu sklonitosti do 18°.
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Území bude připraveno k zavážení ihned po vytěžení. Partie, které budou již těžbou
opuštěny, a nebude zde zatím probíhat ukládání odpadů, musí být průběžně udržovány tak,
aby zde nedocházelo k rozvoji sukcesních procesů a ke vzrůstu vegetace. Plocha musí být
vyspádována a odvodněna, žádoucí je vyloučit vznik i periodických nebo dočasných vodních
ploch, na které by mohly být vázány některé zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
Obdobně musí být udržována i plocha, kde již zavážka probíhá, ale nebylo ještě dosaženo
konečného tvaru terénu.
Organizační zabezpečení provozu
Přístup do zařízení pískovny Bratčice je ze silnice č. III/39528 Ledce – Bratčice
s odbočením na provozovnu pískovny, kde je umístěn vjezd do areálu. Dál po cca 700 m
lomovou komunikací je příjezd k mostové váze. Automobily přivážející materiál k ukládce
dále použijí vnitroareálové lomové komunikace a dle dispozice obsluhy zajedou k místu
vykládky.
U vjezdu do areálu musí být umístěna informační tabule čitelná z volně přístupného
prostranství. Údaje na informační tabuli jsou v souladu s §4 odst. (2) písm. d) vyhlášky č.
383/2001 Sb., v platném znění:
1. název zařízení,
2. identifikační číslo zařízení,
3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které
mohou být v zařízení využívány,
4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo včetně jména, příjmení a telefonního
spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,
5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem,
včetně telefonního spojení,
6. provozní doba zařízení.
Pro vážení automobilů bude používána mostová váha, která je v pískovně v současnosti
instalována. Automobily přivážející odpad tedy musí před vykládkou vždy zajet na zvážení.
Tato informace bude uvedena na informační tabuli nacházející se při vjezdu do areálu a
zároveň každého řidiče informuje a navede obsluha zařízení. Jednotliví zákazníci i dopravci
budou v tomto smyslu informováni již při poptávání a objednávání ukládky odpadů
v zařízení.
V prostoru mostové váhy bude provedena přejímka odpadů (viz dále). Po vjezdu do areálu
se nákladní vozidla budou pohybovat po místních účelových komunikacích od váhy až na
konečné místo vyložení odpadu. Řidič vozidla, u kterého byla provedena přejímka odpadů, je
pověřenou osobou nasměrován na místo stávajícího ukládání odpadů. Řidič se přesně řídí
pokyny odpovědných pracovníků ohledně provozu po areálu a vyložení odpadů. Řidič s
vozidlem se po vyložení odpadu vrátí přes vstupní část areálu zpět na příjezdovou
komunikaci, a pokud jede poprvé nebo pokud dojde ke změně vozidla (připojení nebo
odpojení vleku apod.) a nebo po určení odpovědnou osobou je na váze provedeno zjištění
hmotnosti prázdného vozidla.
Přejímka odpadů probíhá podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění.
Podrobnosti a zodpovědnost jednotlivých pracovníků při přejímce jsou uvedeny v provozním
řádu zařízení. Základní povinnosti provozovatele zařízení se řídí ustanoveními přílohy č. 1
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bod 1 vyhl. č. 294/2005 Sb. Provozovatel zařízení zabezpečí prostřednictvím vedoucího
zařízení při přejímce odpadu následující činnosti plynoucí z vyhlášky:
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 přílohy č. 1 vyhlášky
(viz. dále) při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při
dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek, ověření
kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadů,
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem
odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem) odpadu,
d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na
vedení průběžné evidence dle zvláštního právního předpisu (§ 21 vyhlášky č.
383/2001 Sb.),
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,
f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka-původce nebo
oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další
oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou
pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.
Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu jsou
uvedeny v §12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění2
•

do zařízení je přijímán pouze odpad kategorie O, který neobsahuje příměsi žádných
nebezpečných látek či odpadů,

•

v zařízení nejsou využívány odpady nebezpečné, směsné komunální odpady a odpady
uvedené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.,

•

odpady využívané na povrchu terénu, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je
uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat
požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce,

•

na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a
upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a
demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat
vzorek určený ke zkouškám.

•

všechny přijímané odpady splňují podmínky uvedené v bodě 2 přílohy č. 11 k vyhlášce č.
294/2005 Sb (viz kapitola B.II.5).

Kvalita odpadu, kterou charakterizují jeho organoleptické vlastnosti, je vizuálně
kontrolována. Odpad musí splňovat kvalitu odpadu kategorie O. Odpad nesmí mít nebezpečné
vlastnosti, nesmí obsahovat žádné příměsi nebezpečných látek nebo odpadů. Obsluha zařízení
při příjezdu nákladního vozidla do zařízení provede vizuální kontrolu dováženého materiálu a
odpadu ještě před jeho vyložením. V případě zjištění např. příměsí jiných druhů odpadů,
znečištění dováženého materiálu nežádoucími příměsemi apod., nebude vozidlo do zařízení
vpuštěno a nebude umožněno uložení odpadu. Odpad je po svém dovezení podle celkového
objemu zakázky vysypán v místě trvalého uložení, kde je opětovně vizuálně zkontrolován

2

V přípravě je novela této vyhlášky, která některé podmínky upraví. Po nabytí účinnosti této novely musí
provozovatel odpovídajícím způsobem upravit provozní řád.
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(druhá přejímka). V případě, že bude po vysypání odpadu zjištěna přítomnost nežádoucích
příměsí, je řidič nákladního automobilu vyzván k jejich odstranění. Pokud je odpad znečištěn
cizorodými látkami, které není možno z odpadu odstranit, odpad bude opět naložen na
nákladní vozidlo a odvezen z areálu zařízení.
V případě, že nepovolený odpad bude zjištěn až v době, kdy dodavatel opustí prostor
zařízení, je tento odpad uložen na místo určené vedoucím zařízení a musí být zajištěn tak, aby
byly minimalizovány možné negativní vlivy na okolní prostředí a zdraví lidí. V nejkratší
možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne zjištění takového odpadu v zařízení, musí být
odpad předán zpět dodavateli, případně osobě s příslušným oprávněním k nakládání
s takovým druhem odpadu.
Vedoucí zařízení má povinnost informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí o nepřijetí odpadu do zařízení.
Technologické zabezpečení
Odpady budou do zařízení přiváženy nákladními automobily. Řidiči nákladních vozidel,
kterými je dovezen odpad, se podrobí procesu přejímky odpadu.
Hutnění materiálu navezeného do zařízení bude prováděno pojezdem automobilů
přivážející odpady do zařízení. Dále bude občas využíván dozer či nakladač pro úpravu
povrchu výsypky i hutnění. Jedná se o mechanizaci, která jinak zajišťuje vlastní provoz
pískovny.
Ve vlastním prostoru zařízení není trvale skladován žádný pomocný materiál ani zde není
prováděna údržba mechanizace. Pro tyto činnosti je využito technického zázemí pískovny
Bratčice (dílny, sklady, nádrž Bencalor apod.). V tomto zázemí nedojde v souvislosti
s provozem zařízení k žádným změnám.
Počet pracovních sil, směnnost
Provozní doba zařízení je předpokládána celoročně v jednosměrném provozu 7:00 – 17:00
hod (pouze pracovní dny). Ve výjimečných případech lze předat odpady do zařízení mimo
provozní dobu uvedenou v provozním řádu, avšak po předchozím projednání
s provozovatelem zařízení.
Obsluhu zařízení budou přímo zajišťovat 2 zaměstnanci, jeden za účelem přejímky odpadů
a kontroly ukládání odpadů a druhý jako strojním mechanizace, který zajišťuje přímo hrnutí a
hutnění navezených vrstev odpadu. Tito zaměstnanci budou využívání i při jiných činnostech
spojených s provozem vlastní pískovny, nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.
7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení: 2016 v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení provozu zařízení
k využívání odpadů na povrchu terénu.
Doba provozu zařízení do naplnění uvedené kapacity se předpokládá cca 20 let, tedy
přibližně do roku 2036.
Hornická činnost v DP Medlov bude podle předpokladů pokračovat i po tomto datu.
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8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Jihomoravský (kód NUTS 3: CZ 062)

Obec:

Medlov (kód obce: 583 367), Ledce (kód obce: 583 278)

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ,

KTERÉ

BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

Tabulka č. 2: Výčet navazujících rozhodnutí (eventuelně závazných stanovisek)

Rozhodnutí

Zákonná úprava

Příslušný správní úřad

Souhlas k provozu zařízení k využívání 185/2001 Sb. § 14 Krajský úřad Jihomoravského
odpadů
kraje, Odbor životního prostředí
odst. 1
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II. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Záměr ukládání odpadů je situován do jižní části stanoveného DP Medlov – na
pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, ostatní plocha a lesní
pozemky. Lesní pozemky mají ochranu jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Tabulka č. 3: Přehled záměrem dotčených pozemků
Dotčená výměra
2
(m )

k. ú.

Parcela č. (KN)

Druh pozemku

Medlov

655/32

orná půda

15 933

Medlov

655/31

orná půda

11 218

Medlov

655/34

orná půda

7 596

Medlov

655/35

orná půda

15 259

Medlov

655/37

orná půda

799

Medlov

655/40

orná půda

306

Medlov

656

ostatní plocha

748

Medlov

657/2

lesní pozemek

4 774

Medlov

657/3

lesní pozemek

841

Ledce u Židlochovic

466/3

ostatní plocha

117

Ledce u Židlochovic

466/1

ostatní plocha

346

Ledce u Židlochovic

466/2

ostatní plocha

302

Ledce u Židlochovic

463/80

orná půda

13

Ledce u Židlochovic

463/78

orná půda

8 065

Ledce u Židlochovic

463/79

orná půda

16 941

83 258

Celkem
Tabulka č. 4: Dotčené druhy pozemků v ploše zavážení
2

Dotčené druhy pozemků

Výměra [m ]

orná půda

76 130

lesní pozemky

5 615

ostatní plocha

1 513

Celkem dotčená plocha zavážením odpadů

83 258

Zemědělské pozemky jsou v ploše projektovaného záměru zastoupeny jako orná půda.
Plocha s výměrou 58 252 m2 je již pokryta rozhodnutími o dočasném odnětí půdy ze ZPF (č.j.
OEK/2244/87-441 ze dne 5.1.1988 a č.j. S-JMK 136054/2009/OŽP-Bí ze dne 27.11.2009).
Zbývající plocha byla dočasně odňata na základě závazného stanoviska MŽP ze dne
19

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov

25.2.2015, č.j. 75544/ENV/14, 4997/610/14 „Změna souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu pro těžbu štěrkopísku v k. ú. Němčičky, Ledce, Bratčice, Medlov a Sobotovice
okres Brno -venkov č.j. 2244/87- 441 ze dne 5.1.1988“ Touto změnou se plocha dočasného
odnětí ze ZPF v pískovně Bratčice změnila z 94,1840 na 102,3568 ha. Plocha odnětí ze
rozšířila o 8,1728 ha dočasně odnímané půdy v k.ú. Ledce u Židlochovic na dobu do 27 let
včetně ukončení biologické rekultivace pro pokračování těžby následného ukládání odpadu a
transitní prostor.
Posledně citovaným závazným stanoviskem byl zároveň schválen plán následné
rekultivace nazvaný „Změna aktualizovaného plánu rekultivace pískovny Bratčice a nový
harmonogram plnění rekultivace", zpracovaný společností GET s.r.o., Ing. Vladimírou
Pribičkovou v srpnu 2014, kterým se mění a doplňuje „Aktualizovaný plán rekultivace
pískovny Bratčice", zhotovený v roce 2002 společností SEQUOI s.r.o. Brno. Veškerá plocha
ZPF v ploše zařízení tak již byla dočasně odňata ze ZPF.
Podmínka č. 5 původního souhlasu s odnětím byla novým závazným stanoviskem
změněna takto: Zabezpečit provedení technické a biologické rekultivace na celé ploše dočasně
odnímané půdy podle schváleného plánu rekultivace nazvaného „Aktualizovaný plán
rekultivace pískovny Bratčice", zhotovený v roce 2002 společností SEQUOI s.r.o. Brno, který
je změněný a doplněný plánem rekultivace nazvaným „Změna aktualizovaného plánu
rekultivace pískovny Bratčice a nový harmonogram plnění rekultivace", zpracovaný
společností GET s.r.o., Ing. Vladimírou Pribičkovou v srpnu 2014.
V zájmovém území navrhované ukládky jsou zastoupeny dva půdní typy s kódem BPEJ:
0.01.00 a 0.05.01.
První číslice pětimístného kódu BPEJ charakterizuje klimatický region. Území leží ve
velmi teplém, suchém klimatickém regionu (VT), které je charakterizováno průměrnou roční
teplotou 9-10°C a ročním úhrnem srážek od 500 do 600 mm.
Dle charakteristiky hlavních půdních jednotek (2. a 3. místo kódu PBEJ) se jedná o:
01 černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem;
05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
fluvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi
propustném podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na
srážkách ve vegetačním období.
Další číslice v kódu BPEJ tj. číslice 0 udává sklonitost 0 - 1° (úplná rovina) až 1 - 3°
(rovina) a expozici rovina (0 - 1°). Pátá číslice kódu představuje kombinaci pro skeletovitost
a hloubku půdy. Hodnota 0 a 1 odpovídá bezskeletovité, resp. slabě skeletovité půdě
s celkovým obsahem skeletu do 10 % resp. do 25 %. Hloubka půdy je charakterizována jako
půda středně hluboká (30 – 60 cm) až hluboká (60 cm).
Dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany půdy s kódem BPEJ 0.01.00
náleží do I. třídy ochrany a půdy s kódem BPEJ 0.05.01 náleží do II. třídy ochrany ZPF.
Výměry dle zastoupených BPEJ a tříd ochrany v ploše určené k zavážení jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Tabulka č. 5: Zastoupené BPEJ a třídy ochrany v ploše navrženého zavážení odpadů
2

BPEJ

Třídy ochrany

výměra ZPF [m ]

0.01.00

I.

1 347

1,77

0.05.01

II.

74 783

98,23

Celkem výměra ZPF

76 130

výměra ZPF [%]

100

Na dotčené lesní pozemky se vztahují rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL, které vydal
Městský úřad Židlochovice dne 2.1.2004 č.j. ŽP-10002/2003-Km, dne 15.6.2007 č.j.
OZP/9046/2007-Km, dne 14.1.2008 č.j. OZP/20208/2007-Km a dne 24.9.2012 č.j.
OZP/10644/2012-Km.
V případě dotčených lesních pozemků p. č. 657/2 a 657/3 v k. ú. Medlov nebude
docházet k zavážení odpadem kategorie ostatní, ale bude zde využit pouze materiál
pocházející výhradně z pískovny Bratčice, jehož využití k rekultivaci nepodléhá
povolovacímu procesu zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Pouze malá část
pozemku p. č. 657/2 k. ú. Medlov je součástí vymezeného území pro zařízení k využívání
odpadů, přičemž se jedná pouze o tu část, která je protnuta přístupovou komunikací do
zařízení.
2. VODA
Voda bude využívána pro pití, hygienické účely a v suchých periodách spojených
s vysokou prašností také pro skrápění ploch.
Pitná voda
Pitná voda bude k dispozici v rámci sociálního zázemí pískovny.
Předpoklad spotřeby je 3 l na zaměstnance a den. Nedojde ke změně spotřeby pitné vody.
Voda pro sociální účely
Voda je využívána k mytí v sociálním zařízení. Kompletní sociální zázemí včetně sprch
mají zaměstnanci k dispozici v administrativní budově, která se nachází v prostoru otvírky
ložiska, v severozápadní části vytěžené části pískovny (u Bratčického jezírka). Voda je
čerpána z vlastní povolené studně.
Přímo v těžebně je dostupná voda k mytí rukou v buňkách sociálního zázemí (mytí,
odpočinek, topení) – 3 spojené unimobuňky – prostor expedice. I zde je voda čerpána
z povolené studně.
Roční spotřeba vody z obou studní je 85 m3.
Nedojde ke změně spotřeby vody pro sociální účely.
Technologická voda
Pro omezování sekundární prašnosti je prováděn pravidelný úklid vnitrozávodních ploch
a příjezdových komunikací a v suchém období jejich skrápění prostřednictvím vlastního
kropícího vozu. O nutnosti skrápění rozhoduje vedoucí provozovny či jím pověřený
pracovník. Práce pro omezení prašnosti se zapisují do provozního deníku.
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Skrápění dopravních komunikací je prováděno podle povolení provozu stávajícího zdroje
znečišťování ovzduší (pískovny) v suchém období za teplot nad 5 °C jedenkrát za směnu.
Jako zdroj vody ke zkrápění je využívána důlní voda dostupná ze zdroje v DP Bratčice
(Bratčické jezírko). Roční spotřeba vody je cca 100 000 m3. Spotřeba vody pro zkrápění se
významně nezmění vzhledem ke krátké vzdálenosti od stávajícího technologického zařízení
k ploše využívání odpadů.
3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Pohonné hmoty a mazadla
Motorová nafta se bude používat jako palivo pro dozer či nakladač, který bude provádět
občasné rozhrnování či hutnění materiálů
Nedojde k zásadní změně spotřeby motorové nafty oproti provozu pískovny. Budou
použity stejné mechanismy, které provádí obdobné práce v rámci skrývkových prací, úpravy
terénu pískovny a sanace a rekultivace území.
Ve vlastním prostoru zařízení nejsou pohonné hmoty ani mazadla skladovány. Pohonné
hmoty jsou čerpány z vlastní čerpací stanice typu Bencalor, která je pravidelně doplňována
(1x za 2 měsíce) cisternami. Mazadla (mazací tuky, převodový a hydraulický olej – pouze
v množství provozní spotřeby) jsou skladována ve skladu, který je součástí čerpací stanice.
Stanice stojí v prostoru vytěžené pískovny (u administrativní budovy), kde jsou zároveň
umístěny dílny.
Zde nedojde k žádné změně.
Elektrická energie
Při těžbě štěrkopísku jsou používány elektrické stroje a zařízení (elektrická rypadla E302
a E303, úpravárenské zařízení). V těžebně je zřízena trafostanice 630 kVA. Instalovaný
příkon všech zařízení je 700 kW, při koeficientu současnosti 0,4 – 0,5 je jako čtvrthodinové
maximum odebíráno 300 kW.
Provoz zařízení naopak spotřebu elektrické energie nevyžaduje (vyjma kancelářské
práce). Nedojde ke změně spotřeby el. energie.
Plyn
Navržené zařízení nevyžaduje plynofikaci.
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Těžené ložisko pískovny Bratčice je velmi dobře komunikačně situováno, je napojeno na
silnice III. třídy, které ložisko omezují ze všech světových stran: silnice III. třídy LedceBratčice (od S), Bratčice-Němčičky (od SZ), Němčičky-Medlov (od JZ), Ledce-Medlov (od
J), Rajhrad-Pohořelice (od V). Prostřednictvím první z uvedených silnic je dopravně napojeno
na dálnici D52 Brno-Pohořelice. Původně rychlostní komunikace v 90. letech ložisko proťala
v severo-jižním směru a rozdělila jej na dvě části: na větší západní, v jejíž severní polovině
probíhala těžba v 60.-90. letech 20. století, a na menší východní, kde probíhá těžba od 90. let
do současnosti. V této východní těžené části ložiska je také provozováno zařízení pro
využívání odpadů.
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Přístup do zařízení pískovny Bratčice je ze silnice č. III/39528 Ledce – Bratčice
s odbočením na provozovnu pískovny, kde je umístěn vjezd do areálu. Dál po cca 700 m
lomovou komunikací je příjezd k mostové váze. Automobily přivážející materiál k ukládce
dále používají vnitroareálové lomové komunikace a dle dispozice obsluhy zajíždí k místu
vykládky.
Provozu zařízení nebude mít žádné požadavky na výstavbu dopravní infrastruktury.
Přijíždějící nákladní auta budou využívat pro přístup do pískovny veřejnou komunikaci č.
III/39523 a dál obslužné lomové cesty pískovny.
Navržená změna nevyvolá nárůst dopravních kapacit, intenzity jízd nákladních vozidel
souvisejících s těžbou v DP Medlov zůstanou na stávající úrovni.
Navážku odpadů k využití při sanaci a rekultivaci pokryje zpětné vytížení expedujících
nákladních vozidel. Nákladní vozidla tak budou vytížena oběma směry.
Maximální expedice štěrkopísku z DP Bratčice se mění podle poptávky, ale může
dosáhnout až 700 000 t ročně podle posouzení vlivů na životní prostředí (Vorlová, 2006).
Průměrná roční kapacita se však v posledních letech pohybovala okolo 500 000 t.
Předpokládaná průměrná roční kapacita zařízení na využívání odpadů je 64 000 t. Z tohoto
hlediska bude zpětně vytěžovaná jen malá část nákladních automobilů. Při průměrném
vytížení automobilů okolo 25 t, je to cca 10 nákladních vozů denně.
Předpokládané rozdělení expedičních směrů štěrkopísku je uvedeno na následujícím
obrázku. Obdobné procentuelní rozdělení bude mít tedy i dovoz odpadů do zařízení.
Obrázek č. 2: Předpokládané procentuelní rozdělení dopravní intenzity do jednotlivých směrů (podle
Vorlová, 2006)

5. ODPADY – VSTUP PRO SANACI
V rámci sanace a rekultivace bude provozováno zařízení k využívání odpadů. Provoz
zařízení se bude řídit příslušnými právními předpisy: zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění, vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
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znění a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.
Seznam druhů odpadů a základní požadavky na jejich kvalitu jsou uvedeny v kapitole
B.I.6.
Všechny využívané ukládané odpady budou splňovat podmínky uvedené v bodě 2 přílohy
č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Příloha č. 11 stanoví podmínky pro využívání odpadů na
povrchu terénu. 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 (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů), jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č.
10.2, sloupec II a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu
terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této
vyhlášce (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 č. 10.1 přílohy č. 10 k této
vyhlášce,
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 (např. kaly z čistíren odpadních vod), 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.
Tabulka č. 6: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tab. 10.1. vyhl. č. 294/05 Sb.)

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

Kovy
As
Cd
Cr. celk.
Hg
Ni
Pb
V

mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny

10
1
200
0,8
80
100
180

Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované)
BTEX

mg/kg sušiny

0,4

Polycyklické aromatické uhlovodíky
PAU

mg/kg sušiny

6

Chlorované alifatické uhlovodíky
EOX

mg/kg sušiny

1

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)
Uhlovodíky C10-C40

mg/kg sušiny

300

Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)
PCB

mg/kg sušiny

0,2
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Tabulka č. 7: Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů (tab. 10.2. vyhl. č. 294/2005 Sb.)

Testovaný organismus

Poecilia reticulata nebo
Brachydanio rerio

Daphnia magna Straus

Raphidocelis subcapitata
(Selenastrum
capricornutum) nebo
Scenedemus subspicatus

semena Sinapis alba

Doba
působení
(hodina)

I.

II.

96

Ryby nesmí vykazovat
v ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a nesmí
uhynout ani jedna ryba

Ryby nesmí vykazovat
v ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a nesmí
uhynout ani jedna ryba

48

Procento imobilizace
perlooček nesmí v ověřovacím
testu přesáhnout 30 % ve
srovnání s kontrolními vzorky

Procento imobilizace perlooček
nesmí v ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

72

Neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu řasy větší
než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

Neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo stimulace
růstu řasy větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními vzorky

72

Neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu kořene
semene větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními vzorky

Neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo stimulace
růstu kořene semene větší než 30
% ve srovnání s kontrolními
vzorky
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III. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Zařazení zdroje
Pískovna Bratčice je dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
Změna způsobu rekultivace je činností související s provozem hlavní činnosti, kterou je
povrchová těžba štěrkopísků, třídění a doprava Záměr je tedy zařazen dle kódu 5.13.
Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, vrtání,
odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den,
podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
V důsledku změny prováděné rekultivace nedojde k žádným změnám v kapacitě a
způsobu těžby, nenavyšuje se počet nákladních vozidel (navážka inertních materiálů bude
pokryta zpětným vytížením expedujících nákladních vozidel) a spotřeba PHM se rovněž
významně nemění.
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č. j. JMK
66494/2015 ze dne 4. 6. 2015 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko ke změně stavby
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Předmětem této změny je právě využívání odpadu
v zařízení. Pro povolení uvedené změny byl zpracován odborný posudek (Kočová, 2015).
Souhlasné stanovisko obsahuje následující podmínky provozu:
1. V rámci technické rekultivace nebude překročen průměrný roční objem ukládaných
inertních materiálů na úrovni 40 000 m3 ročně (tj. cca 64 000 t), celkově potom 800 000
m3 .
2. Z hlediska vlastnosti inertních materiálů budou respektovány podmínky pro využívání
odpadů na povrchu terénu a ukládané materiály vyhoví všem kvalitativním zkouškám
vyžadovaným legislativou na úseku odpadového a vodního hospodářství.
3. V rámci rekultivačních prací nebude v rámci areálu provozována technologická linka na
úpravu velikostí inertních materiálů (recyklační linka stavebních a demoličních
odpadů).
4. V důsledku předkládané změny nedochází k žádným změnám v kapacitě a způsobu
těžby, nenavyšuje se počet nákladních vozidel (dle provozovatele pokryje navážku
inertních materiálů zpětné vytížení expedujících nákladních vozidel) a spotřeba
pohonných hmot se rovněž nemění.
5. Zavezený prostor bude upraven na úroveň původního terénu před vytěžením.
6. Surovinu expedovat na místo určení nejlépe zakrytovanými nákladními automobily.
7. Maximálně do 1 roku po ukončení technických prací bude následovat rekultivace
biologická tak, aby nedošlo k nežádoucímu zaplevelení připravených pozemků a
nadměrné větrné erozi.
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8. Při vlastním provozu důsledně dodržovat všechna opatření na ochranu proti šíření
prachu ze stávající technologie na těžbu a úpravu kameniva v areálu dle platného
povolení provozu a schváleného provozního řádu.
2. VODY
Ze zařízení přímo nevystupují žádné odpadní vody.
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové odpadní vody)
Pro hygienické účely slouží technickoadministrativní a sociální zázemí lomu vybavené
umývárnou se sprchami, WC a jídelnou.
Stávající množství produkovaných odpadních vod nebude v důsledku realizace záměru
navýšeno.
Technologické odpadní vody
Žádné technologické ani průmyslové odpadní vody ve smyslu zákona o vodách nebudou
v navrženém zařízení vznikat.
Pro technologické účely bude používaná pouze voda pro omezení prašnosti – skrápění a
komunikací či příslušných ploch v rámci zařízení. Tato voda po použití volně infiltruje do
terénu, případně se odpaří z povrchu.
3. ODPADY
Ze zařízení přímo nevystupují žádné odpady.
Při obslužných činnostech v zařízení budou produkovány odpady související s běžnou
činností zařízení (malé množství směsného komunálního odpadu).
V pískovně Bratčice vzniká směsný komunální odpad i odpady z údržby zařízení včetně
nebezpečných (odpadní oleje, olejové filtry, absorpční činidla apod.). Odpad je předáván
odpovědným osobám na základě smluvních vztahů. Ke změně produkce těchto odpadů oproti
stavu, kdy v pískovně probíhá těžba štěrkopísku, nedochází.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv
a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při
havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou
nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo k znečištění zeminy,
bude okamžitě odtěžena a bude s ní nakládáno jako s nebezpečným odpadem, přednostně bude
odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
Tabulka č. 8: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Kód druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

15 02 02

nebezpečný

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami

17 05 03

nebezpečný

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
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Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, řeší schválený
Havarijní plán.
4. HLUK A VIBRACE
Hluk
Záměr je situován v těžebně aktivní části pískovny Bratčice, která je v současné době
zahloubena na bázi těžby cca 205 m n. m. Okolní terén je ve výškové úrovni cca 220 – 222 m
n. m. Provozem zařízení dojde k určitým nevýznamným změnám u dvou zdrojů hluku, které
lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové (dopravní) a bodové zdroje.
Liniové dopravní zdroje hluku budou tvořeny vnitroareálovou a mimoareálovou dopravou,
která bude zajišťovat dovoz odpadního materiálu. Tyto nákladní automobily však budou
zároveň odvážet vytěžené kamenivo, nebude se tedy jednat o navýšení dopravní intenzity.
Dojde k částečné úpravě trasy v areálu pískovny.
Bodový (stacionární) zdroj budou představovat mechanismy k hutnění navezeného terénu.
Tyto práce budou pokryty výhradně těžební technikou, kterou těžař disponuje a využívá
v pískovně ke skrývkovým, těžebním a rekultivačním pracím. Mechanismy se nebudou
pohybovat mimo místa, kde se již pohybovaly v souvislosti s těžbou.
Vliv hluku je řešen v kapitole D.I.9.
Vibrace
V důsledku provozu zařízení není vznik vibrací ve významnější míře předpokládán.
Hutnění zajistí pojezdy nákladních automobilů přivážejících odpad a doplňkově pojezdy
dozeru či nakladače. Nebudou používány vibrační válce nebo obdobná zařízení k hutnění.
5. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
V pískovně Bratčice nejsou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani
významné zdroje záření elektromagnetického.
Takové zdroje nebudou provozovány ani v souvislosti s provozem zařízení pro využívání
odpadů.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální,
regionální a nadregionální systém ekologické stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky.
V Jihomoravském kraji byl v roce 2003 zpracován „Generel regionálního a
nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje“ (Ageris, s.r.o., Brno), jehož řešení je
koncepčním materiálem pro vymezování skladebních částí ÚSES a zejména pro jejich
koordinaci na místní úrovni. Na tomto materiálu je také založeno „Koncepční vymezení
regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability“, které je poskytováno
jako odvětvový podklad orgánu ochrany přírody v rámci podkladů pro ÚAP. V rámci 2.
aktualizace ÚAP JMK byl převzat Odvětvový podklad orgánu ochrany přírody vymezující
prvky R a NR ÚSES (červenec, 2012). V rámci 3. aktualizace ÚAP JMK (červen, 2015)
nejsou žádné vymezené územní systémy ekologické stability. Jsou známy pouze záměry
ÚSES.
Obrázek č. 3: Regionální ÚSES v okolí DP Medlov (zdroj: Koncepční vymezení ÚSES)
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Na předchozím obrázku je zobrazen výřez z koncepčního vymezení regionálního a
nadregionálního ÚSES JMK v okolí záměru. Nejblíže vymezena jsou následující prvky
ÚSES:
- více než 500 m j.-jv. směrem dílčí část regionálního biokoridoru RBK 074, směřující
severo-jižně s vloženým biocentrem RBC 138 Červené vrchy (mezofilní lesní ekosystémy);
- více než 1,8 km západním směrem dílčí část regionálního biokoridoru RBK 140,
postupně v návaznosti na RBC 139 Medlovský Mlýn (vodní a nivní ekosystémy řeky
Jihlavy).
Vedení lokálních prvků ÚSES je zaznamenáno v platném územním plánu městyse Medlov
(červen, 2014) a obce Ledce (květen, 2014). Žádný prvek neleží v zájmové ploše DP Medlov,
ani v jeho nejbližším okolí.
NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které na svém území a podle jednotných
principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají směrnice EU a tvoří ji dohromady
ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Směrnice jsou v naší legislativě
implementovány v podobě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
Přímo v ploše záměru ani v jeho blízkosti se prvky soustavy Natura 2000 nevyskytují. Cca
4 km jihovýchodním směrem od zájmové plochy se nachází evropsky významná lokalita
Židlochovický zámecký park (kód CZ0623032).
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou kategorie zvláště
chráněných území následující:
• maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ): národní parky (NP), chráněné krajinné
oblasti (CHKO),
• velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ): národní přírodní rezervace (NPR),
přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
Přímo v zájmové ploše DP Medlov, ani v jeho blízkosti se nejsou evidována žádná ZCHÚ.
Nejbližší MZCHÚ se nachází více než 6 km severozápadním směrem, a jedná se o
přírodní památku V Olších (kód 896).
PŘÍRODNÍ PARKY
K ochranně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park (PřP) a stanovit omezení takového využití území,
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
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Zájmová plocha plánovaného zařízení ani samotný DP Medlov nezasahuje do žádného
vyhlášeného přírodního parku. Nejbližší přírodní park od zařízení je Niva Jihlavy (kód 727),
ležící cca 1,7 km západně.
Obrázek č. 4: Přírodní park Niva Jihlavy v okolí zařízení (zdroj: geoportal cenia)

PAMÁTNÉ STROMY
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím
orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a
rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu
vyhlásil. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně
orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a
zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má
každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru
kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný
strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
Dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) se přímo v zájmovém území ani v jeho
bezprostředním okolí památné stromy nevyskytují. Nejblíže k záměru situovaná skupina
stromů (Tři duby na Studýnkové) se nachází v obci Pohořelice (kód obce 12486), cca 5,5 km
jižně od DP Medlov.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
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Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
V samotném DP Medlov, v ploše dotčené těžbou, se v minulosti nacházel lesní větrolam,
který byl zařazen do kategorie lesů zvláštního určení – lesy se zvýšenou funkcí
půdoochrannou a krajinotvornou. Uvedený prvek je VKP tzv. ze zákona.
Plánovaným záměrem zavážení těžební jámy v rámci DP Medlov dojde k dotčení části
lesních pozemků zmíněného větrolamu. Konkrétněji se jedná o pozemky KN p. č. 657/2 a
657/3 na k. ú. Medlov s dotčenou výměrou 5 615 m2. Na těchto pozemcích bude provedena
lesnická rekultivace po ukončení zavážení.
Přímo v DP Medlov se nachází další z lesních větrolamů tj. VKP ze zákona, který je
umístěn v západní části DP. Ten nebude dotčen řešeným záměrem zavážení.
DP Medlov zasahuje v severovýchodní části do registrovaného VKP Lom v Ledcích. V
této části těžba neprobíhá. Dále pak západní hranice DP zasahuje do VKP U Hřebčína, těžba
zde neprobíhá.
V této západní části DP Medlov je několik dalších vyhlášených VKP: U němčických sadů,
Pod hřebčínem, Nad akáty, Nad pískovnou, U drůbežárny, Nad drůběžárnou a Na jihlavské
terase. V těchto VKP, na hraně jinak lesnatého svahu do údolí Jihlavy, jsou ceněna především
teplomilná travino-bylinná společenstva s kavilem vláskovitým.
V prostoru vytěžené pískovny Bratčice, v její severozápadní části, jsou registrovány dva
významné krajinné prvky a to VKP Pískovna a VKP Bratčické jezírko.
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Zájmová lokalita nenáleží k významným historickým, kulturním nebo archeologickým
územím.
V zájmové lokalitě ani v její bezprostřední blízkosti není Národním památkovým ústavem
evidována žádná nemovitá památka. Rovněž zde není vyhlášena archeologická, městská,
vesnická, krajinná památková rezervace či zóna.
Za území s archeologickými nálezy se dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění považuje území, na němž lze odůvodněně předpokládat výskyt
archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické nálezy, popřípadě
archeologická naleziště. Archeologické dědictví se vyskytuje takřka na území celé ČR, s
výjimkou území v minulosti vytěžených na předčtvrtohorní podloží.
Aplikace Státní archeologický seznam (SAS) ČR v informačním systému Národního
památkového ústavu (IS NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s
archeologickými nálezy (ÚAN). Dle IS NPÚ je nejblíže k záměru evidovaným ÚAN kostel
sv. Bartoloměje v Medlově a historické jádro obce (poř. č. SAS 24-34-23/18), vzdálené od
řešeného území více než 1 km západním směrem. Zmíněný kostel je evidovanou nemovitou
památkou v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) ČR (č. rejsř. ÚSKP45772/7810). Na katastrálním území Ledce u Židlochovic dotčeným záměrem nejsou evidované
žádné ÚAN.
Při skrývkových pracích nebyly v ploše zařízení uskutečněny žádné archeologické nálezy.
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ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Okolí zájmového území nepatří k územím hustě zalidněným. Jedná se o dominantně
zemědělskou krajinu s četnými plochami dřívější i aktuální těžby, méně lesními porosty. Obec
Medlov k 31. 12. 2014 měla 718 obyvatel. Při rozloze obce 10,19 km2 činí hustota obyvatel
v Medlově cca 70,5 obyv./km2, což je méně než celostátní průměr (133 obyv./km2) i průměr
Jihomoravského kraje (162 obyv./km2). Podobná situace nastává i v případě Ledců (221
obyvatel, hustota zalidnění cca 58,1 obyv./km2 k 31. 12. 2004).
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je mj. i nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje hygienické limity
hluku a vibrací a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje imisní limity.
Ovzduší
Na základě průměrných hodnot imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší (blíže
viz kapitola C.II.1) lze ve smyslu ust. § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. konstatovat, že v
dotčeném území nejsou překročeny vypočtené imisní limity stanovené přílohou č. 1 k zákonu
č. 201/2012 Sb.
Hluk
Provoz v pískovně Bratčice i vyvolaná doprava v důsledku zdejší těžby (intenzity dopravy
na veřejných komunikacích) nepůsobí překračování platných hygienických limitů pro hluk
z pozemních komunikací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s uvažováním korekce pro případ
staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích.
Ostatní
V zájmovém území i v okolní krajině jsou vesměs zachovány funkce sociálně-ekonomické
i přírodní. K nejvýznamnějším zásahům do krajiny dochází v případě povrchové velkoplošné
těžby (DP Medlov, DP Ledce u Židlochovic, DP Hrušovany u Brna II). Jedná se o přetvořený
povrch terénu, kde byly přírodní procesy nahrazeny výhradně antropogenními. Zároveň však
je prováděna rekultivace těchto území a dochází k postupné obnově přírodních procesů a
návratu původních funkcí. Vzhledem k tomu, že však těžba probíhá v souladu s povoleními
dle zvláštních právních předpisů nelze hovořit o území zatěžovaném nad míru únosného
zatížení.
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, KONTAMINOVANÁ MÍSTA
Za starou ekologickou zátěž je označována závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a
aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za
starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není
znám. Kontaminované lokality mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky
odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady
nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných
surovin.
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Dle mapy kontaminovaných míst projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst
(NIKM) a dle MS Geoportal.gov.cz se přímo v ploše záměru ani v jeho bezprostředním okolí
žádné staré zátěže a kontaminovaná místa nevyskytují. Nejbližším kontaminovaným místem
je Skládka TKO Hrušovany, vzdálená více než 2,2 km severovýchodním směrem.
Mapový server České geologické služby v aplikaci s názvem Vlivy důlní činnosti
zpřístupňuje základní informace o rozsahu poddolovaných území, hlavních důlních dílech a
úložných místech těžebních odpadů (hald). V blízkosti plánovaného úložiště nejsou
evidovány žádné výše uvedené lokality.
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
V této kapitole jsou stručně popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež
záměrem významně ovlivněny nebudou.
1. OVZDUŠÍ A KLIMA
Stávající kvalita ovzduší
Údaje o kvalitě ovzduší, vlivu ukládaní těžebních odpadů a změně provádění
rekultivačních prací jsou uvedeny v odborném posudku (Kočová, květen 2015), který byl
vypracován pro povolení ke změně stacionárního zdroje dle § 11, odst. 2, písm. c) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, v souladu s § 11, odst. 8 citovaného
zákona.
Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací
pro čtverce o velikosti 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (aktuálně 2010 – 2014).
V oblasti záměru posuzovaného odborným posudkem byly stanoveny následující hodnoty
(pro 4 nejbližší sousední čtverce):
-

Roční průměrná imisní koncentrace NO2: 11,9 – 15,1 µg/m3

-

Roční průměrná imisní koncentrace PM10: 25,4 - 25,9 µg/m3

-

36. nejvyšší hodnota 24 hod. průměrné koncentrace PM10: 46,3 – 46,5 µg/m3

-

Roční průměrná imisní koncentrace PM2.5: 20,1 – 20,2 µg/m3

-

Roční průměrná imisní koncentrace benzenu: 1,6 µg/m3

-

Roční průměrná imisní koncentrace BaP: 0,86 – 0,89 ng/m3

-

4. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace SO2: 19,2 – 19,3 µg/m3

Na základě výše uvedených průměrných hodnot lze ve smyslu ust. § 11 odst. 6 zákona č.
201/2012 Sb. konstatovat, že na dotčeném území nejsou překročeny stanovené imisní limity
stanovené přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Klimatické charakteristiky dotčeného území
Dle Quitta (1971) je řešené území DP Medlov nachází v klimatické oblasti T4. Jedná se o
teplou oblast, která je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým,
přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Jedná se na území ČR o
nejteplejší a zároveň i velmi suchou oblast.
Tabulka č. 9: Charakteristika klimatické oblasti MT11 (Zdroj: Quitt, 1971)

Klimatická charakteristika MT11 (teploty v ºC a srážky v mm)
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10° C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů

60 – 70
170 – 180
100 – 110
30 – 40
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Klimatická charakteristika MT11 (teploty v ºC a srážky v mm)
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetační období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

-2 – -3
17 – 18
9 – 10
9 – 10
80 – 90
350 – 400
200 – 250
40 – 50
110 – 120
50 – 60

2. VODA
Povrchová voda
Zájmové území se nachází v hlavním hydrologickém povodí 4-16-04 Jihlava od Rokytné
po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí, navrhovaný DP se nachází v povodí Jihlavy. Nachází se v
místě, kde žádné povrchové toky neprocházejí, Jihlava je od hranice navrhovaného DP v
nejbližším místě vzdálena cca 1,2 km jihozápadním směrem, Šatava je od ložiska vzdálená v
nejbližším místě cca 2 km severovýchodním směrem.
Dle mapového serveru HEIS VUV vodního hospodářství a ochrany vod leží DP Medlov,
jako i plocha určená k zavážení mimo záplavová území. Západně od DP prochází obcí
Medlov záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území řeky Jihlavy.
Obrázek č. 5: Výřez z mapy záplavových území (zdroj: HEIS VUV)
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Hydrogeologická charakteristika zájmového území
Řešené území je součástí hydrogeologického rajónu 224 – Dyjsko-svratecký úval. Tento
rajón zahrnuje hydrogeologické struktury průlinových podzemních vod neogénní karpatské
předhlubně. V sedimentech neogénu se střídají písčité a jílovité polohy, což vedlo ke vzniku
řady nad sebou uložených zvodní. Ty spolu zpravidla hydraulicky nekomunikují. Nejvyšší
partie terciéru (zejména pokud neobsahují vysoký podíl jílovité frakce) tvoří kolektor
hydraulicky provázaný s nadložními sedimenty kvartéru. Propustnost terciéru byla ověřována
na řadě hydrogeologických vrtů v okolí ložiska. Vypočtené koeficienty filtrace se v neogéních
písčitých horninách obvykle pohybují v řádu 10-4 až 10-6 m/s.
Kvartérní uloženiny patří k hydrogeologickému rajónu 164-1 (povodí Jihlavy). Jsou
zpravidla velmi dobře průlinově propustné, zejména ve své štěrkovité bazální části. Zvodnění
je závislé především na úrovni místní erozivní báze. Tou je v místních podmínkách řeka
Jihlava (na Z) a Šatava, pravostranný přítok Svratky (na V). Štěrkopísky syrovicko-ivaňské
terasy, jejichž báze leží nad místní erozivní základnou, mohou mít pouze lokální
vodohospodářský význam (např. jako zdroj užitkové vody pro těžebny). Naopak v okolí
vodních toků (v nivě Jihlavy, Šatavy a Svratky) je báze kvartéru pod úrovní hladiny
povrchové vody a vodárensky využitelné akumulace podzemních vod a možnosti jejího
jímání jsou zde podstatně větší.
Mátl a kol. (1990) uvádí, že zvodnění jednotlivých ložisek v syrovicko-ivaňské terase má
pouze lokální význam. Hydrogeologické poměry v zásadě umožňují odvodňování ložisek buď
infiltrací srážek dnem těžebny, nebo odváděním srážkových vod do níže položeného území.
Při výši celkového specifického odtoku na 1 km2 zhruba 3 l/s lze pro plochu syrovickoivaňské terasy počítá s celkovým odtokem podzemní vody 200 l/s, resp. 6 mil. m3 za rok.
Hydrogeologická charakteristika lokality
Hydrogeologické poměry na ložisku lze hodnotit jako jednoduché. Ložisko se nachází nad
místní erozivní bází. Hladina podzemní vody klesá na ložisku generelně od SZ k JV z hodnot
kolem 208 m n. m. do hodnot kolem 200-202 m n. m. Kvartérní zvodeň je spjata s bazální
štěrkopískovou polohou (surovinový typ C). Zvodnělá je nejčastěji její spodní třetina. Ložisko
živcové suroviny v surovinovém typu B se nachází téměř 100% nad hladinou podzemní vody.
Prostor projektovaného zařízení se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody, v zařízení
nebude docházet k vývěrům podzemní vody. Odpady budou ukládány nad úrovní trvalé
hladiny podzemní vody.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Plocha záměru se nachází mimo CHOPAV. Nejbližší takové území leží ve vzdálenosti
více než 40 km.
Ochranné pásma vodního zdroje (OPVZ)
Dle mapového serveru HEIS VUV záměr nespadá do plochy ochranného pásma vodního
zdroje ani se toto pásmo nevyskytuje v nejbližším okolí. Nejblíže je situováno OPVZ cca
3 km východně od zájmové plochy v prostoru mezi Hrušovany u Brna a Vojkovicemi.
V řešeném se nenachází žádný vodní zdroj, ani do něj nezasahuje pásmo hygienické
ochrany vodního zdroje. V celé syrovicko-ivaňské terase však byly v minulých desetiletích
stanoveny hloubkové limity těžby z důvodů ochrany hladiny podzemní vody. Dle „Studie o
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aktuálním stavu omezení možnosti těžby z vody v severní části syrovicko-ivaňské terasy“,
zpracované pro Družstvo DRUMAPO (Opekar a kol., 2004b) tyto limity nevyplynuly z
požadavků vodohospodářů, ale z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu (podmínka co
nejvyšší návratnosti půdy zpět do ZPF na úkor možného vzniku stálých vodních ploch po
těžbě z vody). V řešeném území tj. východně od dálnice jsou tyto hloubkové limity stanoveny
nad kótou +204 m n.m.
3. PŮDA
Řešené území leží v černozemní oblasti – převažují chudší varianty černozemí nacházející
se na lehkých podkladech, jako jsou mírně zahliněné písky a štěrkopísky. Je to typická půda
pro zdejší teplou klimatickou oblast. Úrodnost těchto půd je vysoká, ovšem její úrodnost
snižuje nepříznivý vodní režim.
Na území řešené části pískovny Bratčice je zastoupena především půda náležející
zemědělskému půdnímu fondu – v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Zastoupeny
jsou dva půdní typy s kódem BPEJ: 0.01.00 a 0.05.01.
Hlavních půdní jednotky (2. a 3. místo kódu PBEJ) se zde vyskytuje:
01 černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem;
05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
fluvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi
propustném podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné,
závislé na srážkách ve vegetačním období.
4. GEOFAKTORY ÚZEMÍ
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Systém:
Provincie:
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Podcelky:
Okrsky:

Alpsko-himalájský
Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny (VIII)
Západní Vněkarpatské sníženiny (VIIIA)
Dyjsko-svratecký úval (VIIIA-1)
Rajhradská pahorkatina (VIIIA-1E)
Ivaňská plošina (VIIIA-1E-c) a Dyjsko-svratecká niva (VIIIA-1C)

Dyjsko-svratecká niva zahrnuje akumulační roviny podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a
Dyje. Střední nadmořská výška území je 185,7 m. Je tvořená kvartérními usazeninami.
Typická jsou mrtvá ramena a ostrůvky vátých písků. Převládá 1. vegetační stupeň, louky,
pole, lužní porosty (dub, habr, olše apod.). Na pískách porosty akátů.
Ivaňská plošina je jižní částí Rajhradské pahorkatiny. Je to plošina sklánějící se k
jihovýchodu, tvořená terasami Jihlavy a Svratky. Nejvyšším bodem je vrch U Medlova (230
m n.m.) 1,3 km jižně od obce Bratčice, tvořený říčními štěrky Svratky. Převládá zde 1. a 2.
vegetační stupeň a pole a drobné listnaté lesíky s převažujícím dubem.
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Geologické poměry v zájmovém území
Ložisko je vymezeno ve fluviálních uloženinách syrovicko-ivaňské terasy pleistocénního
stáří. V profilu terasou jsou ve směru od shora dolů rozlišovány tři dílčí horizonty (1,2,3),
které se liší mocností, petrologickou skladbou i ložiskovým významem. Jsou
charakterizované určitým surovinovým typem (A, B, C), ve směru od odshora dolů jde o:
- červenohnědé jílovité živcové štěrkopísky (surovinový typ A, „ferreto“) – od roku
2002 je tento surovinový typ hodnocen jako technická zemina, tj. mimo bilanci a
evidenci zásob;
-

živcové písky a štěrkopísky (surovinový typ B);

-

bazální štěrkopísky (surovinový typ C, resp. B2+C).

Na větší části plochy ložiska (zejména na západě a na jihu) bývá při bázi surovinového typu B
vyvinut tzv. hlavní jílovitý proplástek P, který na většině plochy ložiska tvoří meziloží
surovinového typu B a C. V surovinovém typu B a C mohou výt vyvinuty dílčí jílovito-písčité
proplástky.
Hloubkově je výhradní ložisko omezeno přirozenými geologickými hranicemi - bází kvartéru.
Průměrná mocnost kvartéru na ložisku je 22,0 m. Podloží tvoří neogénní vápnité jíly
a jemnozrnné vápnité písky mořského původu. Tektonické porušení ložiska ani jeho podloží
nebylo v zájmovém území pozorováno.
Nadloží tvoří ornice, místy i slabá poloha písčité sprašové hlíny. Ve směru od ZSZ k VJV
protíná ložisko asi 2,5 km dlouhá a 50-100 m široká skrytá erozní rýha, vyplněná jalovými
sedimenty – sprašemi, sprašovými hlínami, hlinitými písky. Mocnost výplně rýhy se pohybuje od
několika metrů do 14,5 m. Ve východní části rýha eroduje ložisko hluboko do bazálního
štěrkopísku. Směrem k západu se štěpí nejméně do dvou větví a postupně vyznívá. Další skryté
erozní rýhy menších rozměrů byly identifikovány v západní i východní části ložiska.
5. BIOGEOGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ
Bioregion
Dle biogegrafického členění České republiky (Culek a kol., 1996) leží řešené území
v Severopanonské podprovincii na rozhraní bioregionů Lechovického A (4.1a) a Dyjsko –
Moravského bioregionu (4.5).
Lechovický bioregion A (4.1a)
Část území pokrývají dubohabřiny, zejména teplomilné panonské (Primulo-Carpinetum),
okrajově se prolínající i s hercynskými (Melampyro-Carpinetum). Na extrémnějších
vysýchavých stanovištích možno předpokládat teplomilné doubravy různých typů (Quercion
pubescenti-petraeae, zejména Potentillo albae-Quercetum a Corno-Quercetum), na prudších
svazích sešípákem. Na extrémě kyselých substrátech v méně příznivých expozicích lze
očekávat i acidofilní doubravy (Luzulo-Quercetum). Podél větších vodních toků v průlomech
je vyvinuto Stellario-Alnetum, lemované na březích vegetací svazu Phalaridion, ve vodě je
typická vegetace svazu Batrachion fluitantis. Podél menších toků je možno předpokládat
Pruno-Fraxinetum. Na skalnatých stanovištích je primární bezlesí - komplex xerofilních typů
ze svazů Alysso-Festucion pallentis a Festucion valesiaceae, na vzácnějších vápencích
(Stránská skála) i Seslerio-Festucion duriusculae. Výjimečný je výskyt humolitů se slatinnou
vegetací (Alnion glutinosae).
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Na tvrdých podkladech se místy vyskytuje přirozená náhradní vegetace svazů Festucion
valesiaceae a Koelerio-Phleion, vzácně na neogénu i Cirsio-Brachypodion. Vzácně je
přítomna i vegetace teplého křídla vlhkých luk svazu Calthion. V nedávné minulosti zde
existovaly i fragmenty halofilních a subhalofilních společenstev.
Dyjsko – Moravský bioregion (4.5)
Potenciálně převládají lužní lesy. Tvrdý luh je tvořen vegetací podsvazu Ulmenion,
zejména asociacemi Ficario-Ulmetum a Fraxino pannonicae-Ulmetum, které zřídka na
nejvyšších místech aluvia přecházejí až do typů blízkých panonskému Primulo-Carpinetum.
V depresích se často objevuje Salici-Populetum ze svazu Salicion albae. Primární bezlesí je
vyvinuto na mokřadech (vnitrozemská delta, mrtvá ramena) s katénou vegetace svazu
Phragmition, Caricion gracilis, které přecházejí ve vodě v různé typy vegetace, náležejících
svazům Hydrocharition, Nymphaeion albae, Potamion lucentis, Potamion pusilli a
Batriachion aquatilis.
V současnosti lesy a primární bezlesí pokrývají zhruba polovinu plochy bioregionu. Na
části bezlesí jsou vyvinuty přirozené luční porosty, náležející zejména svazům Cnidion,
Alopecurion, řídce i Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. Na nejvyšších místech nivy
(hrúdy) jsou ostrůvky xerofilní luční vegetace, náležející zřejmě svazu Festucion valesiaceae.
Potenciální přirozená vegetace
Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 1998) je na
zájmové ploše popsána sprašová doubrava s Quercus petraea, Q. pubescens, Q. robur
(Quercetum pubescenti-roboris).
Porosty sprašové doubravy jsou klimaxovou vegetací kolinního stupně teplých a suchých
oblastí jižní Moravy v nadmořských výškách 200 – 300 m, potenciálně až 350 m. Zaujímají
rovinaté reliéfy nebo mírně skloněné svahy, zpravidla jižní orientace. Vyskytují se na různě
mocných sprašových sedimentech, překrývajících paleogenní vápnité pískovce nebo jílovce
jihomoravské flyšové zóny. Jako potenciální vegetace jsou konstruovány také na vápnitých
miocénních sedimentech molasové zóny, místy rovněž překrytých spraší. Půdy na tomto
podloží jsou hluboké a podle stupně illimerizace tvoří škálu přechodů od typických
černozemní přes čenozemě hnědozemní, hnědozmeně až po náznaky vývoje illimerizovaných
půd.
Sprašová doubrava je tvořena světlými, většinou však sekundárně prosvětlenými
doubravami s dominantním dubem zimním (Quercus petraea), šípákem (Q. pubescens) a
dubem letním (Q. robur). Keřové patro bývá v málo narušených porostech výrazně vyvinuto a
jsou v něm zastoupeny především Ligustrum vulgare, Acer campestre a Crataegus monogyna.
6. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY
Území projektovaného zařízení je situováno v těžebně aktivní ploše pískovny bez vegetačního
krytu a bez trvalého výskytu živočišných druhů. Vzhledem k záměru sanace se zavezením je i již
vytěžená plocha udržována bez vegetace.
Před započetím těžebních prací byla plocha zemědělsky obhospodařovaná.
Biologický průzkum dané lokality byl proveden v roce 2005 pro posouzení vlivů na životní
prostředí v rámci procesu stanovení DP Medlov (Vorlová, 2006), na celé ploše DP Medlov, jehož
výměra činí 3,983176 km2, tedy 398 ha.
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Plochy charakterizované jako pole byly z botanického hlediska popsány takto: Intenzivně
zemědělsky obdělávané pole s běžnými polními plodinami a zástupci polních plevelů. Četnost
plevelů byla nejvyšší v okrajových částech sousedících s neobdělávanými pozemky. Mezi
hojné druhy v okrajové části patřil penízek (Thlaspi arvense), heřmánkovec
(Tripleurospermum inodorum), kokoška (Capsella bursa-pastoris) hluchavky (Lamium
purpureum, L. amplexicaule), violka (Viola arvensis), rozrazily (Veronica chamaedrys, V.
triphyllos), pomněnka (Myosotis sparsiflora), tužanka (Sclerochloa dura), pcháč (Cirsium
arvense) lipnice (Poa annua) máčka (Eryngium campestre) a mnoho dalších.
Plochy charakterizované jako větrolam byly z botanického hlediska popsány takto:
Zájmovým územím prochází nebo jej lemují od 25 m do cca 70 m široké větrolamy. Jedná se
o smíšené listnaté porosty s hojným javorem jasanolistým (Acer negundo), s příměsí j. klenu
(Acer pseudoplatanus), habru (Carpinus betulus), lípou (Tilia cordata), jasanem (Fraxinus
excelsior), jilmem (Ulmus laevis) v keřovém patře s růží (Rosa sp.), ptačím zobem (Ligustrum
vulgare) či nepůvodním netvařcem (Amorpha fruticosa).
V poměrně bohatém bylinném podrostu hojně rostl svízel (Galium aparine) a hluchavka
(Lamium purpureum) často doplňované česnáčkem (Alliaria petiolata), rozrazily (Veronica
chamaedrys, V. hederifolia), violkou (Viola arvensis), poměnkami (Myosotis stricta, M.
sparsiflora), pelyňkem (Artemisia vulgaris), srpkem (Falcaria vulgaris), řebříčkem (Achillea
millefolium), či trávami: ovsíkem (Arrhenatherum elatius), lipnicemi (Poa angustifolia, P.
pratensis), srhou (Dactylis glomerata), svěřepy (Bromus hordaceus, B. sterilis) a jinými.
Ze závěru botanického průzkumu vyplynulo, že na území navrhovaného dobývacího prostoru
Medlov nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb. Nalezeny byly
druhy uvedené v červeném seznamu ČR (Procházka, 2001) jako ohrožené (C3) nebo vzácnější –
vyžadující pozornost – méně ohrožené (C4a). Porosty s těmito druhy jsou však mimo území
navrhované těžby a zůstanou nedotčeny.
Ze zoologického průzkumu z roku 2005 vyplynulo, že naprostá většina DP Medlov je
agrocenózního charakteru intenzivně zemědělsky využívaná s několika liniemi větrolamů. Prostor
je rozdělen a ohraničen několika komunikacemi, což výrazně omezuje imigraci a emigraci na/z
plochu/y ZÚ. Samotná otevřená plocha polí má velmi malou úkrytovou a potravní hodnotu.
Avšak území protíná několik větrolamů. Významné jsou především dva z nich. První se nachází
ve východní části a probíhá paralelně s vysokorychlostní silnicí. Druhý delší a vegetačně pestřejší
větrolam je několikanásobně delší než první zmíněný a přibližně půlí západovýchodním směrem
západní část DP Medlov. V důsledku těžby v prostoru budoucího zařízení k využívání odpadů byl
smýcen cca 200 m dlouhý úsek prvního citovaného větrolamu. V rámci sanace a rekultivace bude
zde provedena obnova tohoto větrolamu.
7. KRAJINA
Typ krajiny
V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností, které
danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností.
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Obrázek č. 6: Lokalizace
http://geoportal.gov.cz)
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(Zdroj:

černý polygon – území zavážení, červený polygon – stanovený DP Medlov (pozn.)

Dle mapy Typologie české krajiny se zájmové území nachází převážnou plochou v typu
krajiny 2Z2.
Typ krajiny podle charakteru osídlení:
•

2 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica

Typ krajiny podle využití:
•

Z – Zemědělské krajiny

Typ krajiny podle reliéfu:
•

1 – Krajiny plošina a plochých pahorkatin

Charakteristika krajinného rázu
Podobu krajiny v prostoru mírně vyvýšené Ivaňské plošiny v posledních tisíciletích
významně ovlivnil člověk. Tento vliv začal v neolitu v procesu tzv. zemědělské revoluce, kdy
začíná obdělávání příhodných lokalit usazujícími se zemědělci. V rámci tohoto docházelo
k odlesnění, zvyšovala se eroze půdy a sedimentace ve vodních tocích. Jak probíhala století
obyvatelé krajinu počali postupně urbanizovat a v krajině se objevovala větší i menší stálá
sídla.
Krajina v oblasti byla celá staletí intenzívně zemědělsky obhospodařována a to spolu
s rovinatým terénem zásadně určuje její ráz. Zásadní prvek prostorových vztahu reprezentuje
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dálnice D52, přibližně severojižního směru, jenž tvoří zřetelnou umělou osu území. Ve zdejší
krajině výrazně převládají plochy zemědělské půdy a to především orné. Lesní plochy netvoří
ani 10 % území, rozptýlená zeleň téměř chybí – tvoří ji jen několik větrolamů a stromořadí
podél některých silnic. Celkově lze krajinu hodnotit jako intenzívně využívanou. Krajina
působí jednotvárným dojmem. V posledních desetiletích se v území rozvíjí též těžba
štěrkopísků – v oblasti je několik provozovaných těžeben štěrkopísku a též několik již
uzavřených a zrekultivovaných.
Sídlení zástavba se v rámci možné oblasti krajinného rázu (Ivaňské plošiny) nachází na
její periferii, centrální část, kam je situován řešený záměr, představuje rozsáhlou zemědělskou
plochu, částečně členěnou stromovou vegetací, větrolamy a silničními komunikacemi.
Z pohledu celkového vizuálního projevu lze zdejší krajinu charakterizovat jako
jednotvárnou, hrubě zrnitou bez zásadnější vertikální diferenciace. Velkoplošné zemědělské
hospodaření rezultuje v nízkou krajinou diverzitu. Kontrast jednotlivých plošek je nevýrazný,
nejsilněji se v tomto ohledu projevuje realizovaná těžba. V souhrnu s uvedenou malou
vertikální členitostí působí území celkově nevýrazně. Krajinná struktura je poznamenána
lidskou činností – velkoplošným zemědělským hospodařením, těžbou a také výstavbou
dopravní sítě, z které se nejvýznamněji uplatňuje již uvedená dálnice.
8. OBYVATELSTVO,

HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

V tabulce níže jsou uvedeny údaje o obyvatelstvu pro nejbližší obce.
Tabulka č. 10: Statistické údaje o obyvatelstvu v nejbližších obcích (dle ČSÚ)

Medlov
Počet obyvatel

Ledce

1 809

211

Počet žen

902

104

Počet mužů

907

107

Počet obyv. ve věku 0-14 let

304

28

1 259

141

246

42

Počet obyv. ve věku 15-64 let
Počet obyv. ve věku 65 a více let
údaje k 31.12. 2014 (pozn.)

V obou uvedených obcích se nachází celkem 4 kulturní památky evidované Národním
památkovým ústavem.
Tabulka č. 11: Nemovité památky na území Medlov a Ledce (Zdroj: http://www.monumnet.npu.cz)

45772/7-810

Sídelní
útvar
Medlov

25483/7-815

Medlov

Medlov

krucifix

na okraji obce směrem na
Němčičky

16558/7-812

Medlov

Medlov

socha sv. Jana
Nepomuckého

náves

46483/7-811

Medlov

Medlov

sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice

náves

Číslo rejstříku

Část obce

Památka

Ulice, nám./umístění, čp.

Medlov

kostel sv. Bartoloměje

střed obce
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Žádná ze zmíněných nemovitých kulturních památek neleží v ploše navrženého zařízení
ani v jeho bezprostřední blízkosti.
Při západním okraji navrženého zařízení prochází dálnice D52 ve správě Ředitelství
silnice a dálnic, která není a nebude plánovaným ukládáním dotčena. Dále se v prostoru DP
nenachází žádný hmotný majetek mimo majetku sloužícího k dobývání, úpravě suroviny a
souvisejícím činnostem.
9. OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranná pásma dopravních staveb
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění se silničním
ochranným pásmem pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního
pozemku,
navržené zařízení (stávající pískovna) v západní části zasahuje do ochranného pásma
dálnice D52
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III.
třídy a místní komunikace II. třídy.
V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním
správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených
a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů 5) vyžadují povolení nebo ohlášení
stavebnímu úřadu,
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k
niveletě vozovky.
Těžba v ochranném pásmu dálnice byla povolena rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j.
100/2010-120-STSP/3 ze dne 15.2.2010. Souhlasné stanovisko k akci "Změna Plánu otvírky,
přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Medlov" vydalo Ministerstvo dopravy dne
19.5.2015 pod č.j. 190/2015-120-SSU/6.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vlivy jsou hodnoceny podle své významnosti pomocí verbální stupnice: pozitivní –
nulový – nevýznamný – negativní – významně negativní. Při hodnocení významnosti byly
uváženy následující atributy vlivů:
•
•
•
•
•
•
•

směr (příznivý – neutrální – nepříznivý),
velikost (nízká – střední – vysoká),
vratnost (vratné – nevratné),
trvání (krátkodobé – dlouhodobé – trvalé),
frekvence (jednorázové – opakující se – sporadické)
rozsah (lokální – regionální – národní – mezinárodní – přeshraniční)
pravděpodobnost vzniku (v intervalu 0 – 1 de pravděpodobnosti)

Tam kde je to účelné, je hodnocení vlivů rozděleno na fázi při těžbě a fázi po rekultivaci.
Nedílnou součástí hodnocení vlivů je i možnost ochrany před nimi, tj. návrh opatření pro
předcházení, zmenšování či eliminaci vlivů. Opatření, pokud jsou navrhována, jsou níže
podrobně komentována.
Po zvážení všech výše uvedených faktorů včetně navržených opatření je vliv hodnocen
souhrnně ve své významnosti ve škále:
•
•
•
•
•

příznivý,
nulový,
nevýznamný,
nepříznivý,
významně nepříznivý.

Jednoslovné generalizující hodnocení pomocí verbální stupnice však lze brát spíše jako
orientační, vliv je třeba posuzovat v celém kontextu výše uvedených faktorů.
Samotné hodnocení ve verbální stupnici zároveň neimplikuje přípustnost či nepřípustnost
realizace záměru. Rozhodnutí o realizaci záměru vydává příslušný správní orgán v řízení
podle zvláštních právních předpisů. Účelem posuzování vlivů je v souladu s §1 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Vlivy na veřejné zdraví
Realizace záměru přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku
a polutantů ovzduší (viz následující kapitoly) a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající
úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území v souvislosti s realizací tohoto
záměru nezmění.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
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Sociálně ekonomické vlivy
Plánované ukládání těžebních odpadů je činností bezprostředně spjatou s vlastním
dobýváním. Těžební organizace zajistí realizaci záměru z vlastních kapacit a ponese s nimi
veškeré související náklady. V tomto ohledu nelze uvažovat relevantní sociální či ekonomické
dopady na obyvatelstvo.
Těžba a zpracování nerostných surovin je v území i přímo v lokalitě běžná ekonomická
činnost, která do jisté míry má vliv i na sociální a ekonomický status části obyvatel. Realizace
záměru nevyvolá změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude měnit jejich dosavadní
návyky. Záměr významně neovlivní počet ani strukturování obyvatelstva v daném území např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.
Nepřímým vlivem je posílení návazných služeb a udržení a rozšíření portfolia stávajících
zákazníků. Zákazníci (např. stavební firmy) mohou v jedné provozovně předat k využití
odpad a zároveň nakoupit základní stavební surovinu – kamenivo.
Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako nevýznamné.
Vlivy na rekreační využití území
Zájmová plocha, kde v aktuálním období probíhá hornická činnost, se nevyznačuje
rekreačního hodnotou. Rekreační aktivity zde nebyly provozovány ani v době před zahájením
těžby.
Po ukončení činností budou v zájmové ploše v převážné míře navráceny původní funkce
(zemědělská a částečně rekultivace).
Záměr ani nepřímo neovlivní žádné území určené k rekreaci.
Vlivy na rekreační využití lze hodnotit jako nevýznamné.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
V současné době je veškerá produkce z těžebny expedována silniční dopravou. S tímto
způsobem dopravy se počítá i v případě provozu zařízení, tudíž nebude mít žádné požadavky
na výstavbu dopravní infrastruktury. Přijíždějící nákladní auta budou využívat pro přístup do
pískovny veřejnou komunikaci č. III/39523 a dál obslužné lomové cesty pískovny.
Navržená změna sanace a rekultivace nevyvolá nárůst dopravních kapacit, intenzity jízd
nákladních vozidel souvisejících s těžbou v DP Medlov zůstanou na stávající úrovni. Navážku
inertních materiálů pokryje zpětné vytížení expedujících nákladních vozidel.
Kapacita expedice upravené suroviny je výrazně vyšší než kapacita dovozu odpadů
k sanaci, zpětně vytížena bude tedy menší část expedičních vozidel (méně než 20 %).
Vlivy spojený se změnou v dopravní obslužnosti lze hodnotit jako nevýznamný.
2. VLIVY NA OVZDUŠÍ
Změny v čistotě ovzduší
Pro posouzení vlivu ukládaní těžebních odpadů a změně provádění rekultivačních prací
byl zpracován Odborný posudek (Kočová, květen 2015). Uvedený posudek byl vypracován
pro povolení ke změně stacionárního zdroje dle § 11, odst. 2, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší v platném znění, v souladu s § 11, odst. 8 citovaného zákona.
46

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov

Předmětem odborného posudku bylo posoudit změnu ve způsobu provádění rekultivačních
prací technického a biologického charakteru, časové posloupnosti plnění těchto prací a
možnosti ukládaní těžebních odpadů a dalších inertních materiálů v rámci provozu stávajícího
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – pískovny Bratčice. Původně schválený způsob
rekultivace nepočítal se zavážením části těžebního prostoru. Rekultivační práce jsou součásti
stávajícího provozu pískovny Bratčice.
Dle zpracovatelky odborného posudku je využívání odpadů v DP Medlov činností
související s provozem hlavní činnosti, kterou je povrchová těžba štěrkopísků, třídění a
doprava (kód 5.13 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění). V důsledku změny
prováděné rekultivace nedojde k žádným změnám v kapacitě a způsobu těžby, nenavyšuje se
počet nákladních vozidel (navážka inertních materiálů bude pokryta zpětným vytížením
expedujících nákladních vozidel) a spotřeba PHM se rovněž nemění.
Opatření ke snižování prašnosti z vlastního provozu pískovny Bratčice jsou uvedena
v provozním řádu stacionárního zdroje (Školáková, srpen 2013). Provozní řád byl schválen
dne 5. 5. 2014 Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci povolení provozu
stacionárního zdroje (č. j. JMK 34963/2014).
V současném době nejsou v dotčeném území nejsou překročeny imisní limity stanovené
přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. S ohledem na skutečnost, že prakticky nedojde k
navýšení emisí, je možno předpokládat, že ani zde po zahájení provozu zařízení pro využívání
odpadů nedojde v důsledku jeho činnosti k překročení imisních limitů, a tedy ani k
nepřípustné zátěži obyvatel.
Prostor zařízení leží v zemědělsky obhospodařovaném území s těžebnami štěrkopísku,
mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytná zástavba leží více než 1 km západně (Medlov). Od
této zástavby je prostor oddělen tělesem dálnice. V porovnání se stávajícími i připravovanými
těžebnami (s kladným posouzením vlivů na životní prostředí) v okolí zájmového území je
pouhé ukládání materiálu bez další manipulace a úpravy z hlediska imisí nevýznamné.
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č. j. JMK
66494/2015 ze dne 4. 6. 2015 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko ke změně stavby
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Předmětem této změny je právě využívání odpadu
v zařízení. Souhlasné stanovisko obsahuje 8 podmínek provozu (viz kapitola B.III.1)
V případě dodržení těchto podmínek lze vliv charakterizovat jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu
Vzhledem ke stávajícímu charakteru zájmové plochy (součást těženého území) není
v důsledku realizace navrženého záměru předpoklad vzniku lokálních změn mikroklimatu.
Vliv lze charakterizovat jako nevýznamný.
3. VLIVY NA VODY
Změna kvality podzemních a povrchových vod
V zájmové ploše nejsou přítomny žádné vodní útvary. Stávající těžba (dno těžebny) se
nachází nad hladinou podzemních vod. Zařízení bude využívat sociální zázemí stávající
pískovny. Odpadní voda je shromažďována v nepropustné jímce a odvážena k likvidaci na
ČOV. Ovlivnění kvality podzemních či povrchových vod úniky nebo vypouštěním
splaškových vod je tedy vyloučeno.
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Pokud přijímané odpady splní požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., pro využívání odpadů
na povrchu terénu, nelze předpokládat negativní ovlivnění kvality povrchové či podzemní
vody. Vzhledem k tomu, že nedojde k trvalému kontaktu sanačního tělesa s podzemní vodou,
není třeba po ukončení ukládky odpadů a biologické rekultivaci zařízení provádět monitoring
vody.
Plánovanou ukládkou může jakost podzemních nebo povrchových vod být potenciálně
ovlivněna pouze v důsledku havarijní situace. Primárně se jedná o možné úniky ropných látek
(pohonné hmoty a mazadla) z použité mechanizace. Vzhledem k tomu, že lom je suchý, leží
mimo útvary povrchových vod a nachází se nad hladinou podzemní vod, je toto riziko spíše
teoretické.
Případné znečištění ropnými produkty by se týkalo pouze horninového prostředí nad
hladinou podzemní vody. Realizována by tedy byla opatření pro ochranu horninového
prostředí.
Vyloučit toto znečištění může pouze důsledná pracovní a technologická kázeň, častá
preventivní kontrola mechanismů a účinný havarijní plán pro odstranění případných následků
úniku těchto látek do podzemí. Pro pískovnu Bratčice je zpracován havarijní plán (v souladu
s ust. § 18 vyhlášky ČBÚ 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. ČBÚ č. 51/1989
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Havarijní plán řeší komplexně rizika spojená s případy
úniku ropných látek do prostředí, obsahuje potřebná technická i organizační opatření a určuje
systém periodických kontrol.
Záměr nespadá do plochy CHOPAV ani ochranného pásma vodního zdroje ani se toto
pásmo nevyskytuje v nejbližším okolí.
Za předpokladu dodržování technologické kázně a požadavků daných havarijním plánem
je vliv hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Realizací záměru nedojde k zásahu do žádného toku ani do jiného útvaru povrchových
vod. Nejbližší vodní tok (Jihlava) je vzdálen cca 1,2 km.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny
podzemní vody
Hydrogeologické poměry na ložisku lze hodnotit jako jednoduché. Ložisko se nachází nad
místní erozivní bází.
Prostor projektovaného zařízení se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody, v zařízení
nebude docházet k vývěrům podzemní vody. Odpady budou ukládány nad úrovní trvalé
hladiny podzemní vody.
Propustnost a průtočnost sanačního tělesa bude záviset na charakteru ukládaného
materiálu, předpokládá se, že po zhutnění by mohla odpovídat původním hodnotám
charakteristickým pro ulehlé štěrkopísky.
Z hlediska ochrany kvality vody lze výše uvedené považovat za dostatečné.
Hladina podzemní vody ani zdroje podzemní vody nebudou realizací záměru ovlivněny.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
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4. VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
Přehled pozemků dotčených záměrem je uveden kapitole B.II.1.
Zemědělské pozemky byly již dříve ze ZPF odňaty a v současné době zde je prováděna
hornická činnost. Po ukončení záměru je předpokládáno navrácení zemědělských pozemků do
ZPF.
Závazným stanoviskem MŽP ze dne 25.2.2015, č.j. 75544/ENV/14, 4997/610/14 byl
schválen plán následné rekultivace nazvaný „Změna aktualizovaného plánu rekultivace
pískovny Bratčice a nový harmonogram plnění rekultivace" (Pribičková, 2014), kterým se
mění a doplňuje „Aktualizovaný plán rekultivace pískovny Bratčice", zhotovený v roce 2002
společností SEQUOI s.r.o. Brno. Citovaný dokument řeší sanaci a rekultivací plochy záměru
s využíváním odpadů.
Navržený způsob sanace lze z hlediska zemědělského využívání území hodnotit kladně.
Původní Aktualizovaný plán rekultivace pískovny Bratčice nepočítal s existencí mohutné
erozní rýhy zaplněné hlušinou, která rozděluje ložisko na dvě části. Erozní rýha zůstane
vzhledem k vysokým nákladům na její odstranění neodtěžena. Vytěžením prostoru jižně od
erozní rýhy by vznikla cca 15 m hluboká těžební jáma, sevřená ze čtyř stran závěrnými svahy
sklonitosti 27° a s malou plochou těžebního plata, zemědělsky téměř neobdělávatelná. Stejně
tak by nebylo možno zemědělsky obdělávat svahy u ponechané erozní rýhy.
Aby bylo možno provést navrženou zemědělskou rekultivaci, bude vytěžený prostor jižně
od erozní rýhy zasypán a zemědělská rekultivace bude provedena na zasypaném terénu na
kótě původního terénu. Plocha zemědělské rekultivace tak bude významně zvětšena, v terénu
bude ponechán pouze jeden trvalý závěrný svah, který bude rekultivován jako trvalý travní
porost.
Negativně lze naopak vnímat prodloužení doby zemědělské rekultivace až na období po
zavezení. Vzhledem k tomu, že zbývající část pískovny Bratčice je průběžně zemědělsky
rekultivována, je tento vliv v kontextu celé plochy pískovny zanedbatelný. Ornice není
dlouhodobě deponována, ale je průběžně využívána k rekultivaci. Prostor zařízení tak bude
rekultivován ornicí, která bude sejmuta z aktuálně těžené plochy až bezprostředně před sanací
a rekultivací zavezené plochy.
Po zvážení výše uvedených faktorů je vliv na ZPF hodnocen jako nevýznamný.
Zábor PUPFL
Přehled pozemků dotčených záměrem je uveden kapitole B.II.1.
Plánovaným záměrem zavážení těžební jámy v rámci DP Medlov dojde k dotčení části
lesních pozemků větrolamu. Konkrétněji se jedná o pozemky KN p. č. 657/2 a 657/3 na k. ú.
Medlov s dotčenou výměrou 5 615 m2.
Na dotčené lesní pozemky se vztahují rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL, které vydal
Městský úřad v Židlochovicích dne 2. 1. 2004 č. j. ŽP-10002/2003-Km, dne 15. 6. 2007 č. j.
OZP/9046/2007-Km, dne 14. 1. 2008 č. j. OZP/20208/2007-Km a dne 24. 9. 2012 č. j.
OZP/10644/2012-Km. Tyto rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků byly vydávané
postupně, dle jednotlivých etap těžby. Smýcený lesní porost bude vzhledem k požadavku
orgánu ochrany lesů o jeho navrácení vysázen na svém původním místě. Negativní vliv na
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dotčené lesní pozemky je tedy omezen pouze po dobu těžby, v rámci rekultivačních prací
dojde k navrácení území v kondici před těžbou.
Realizací záměru dojde k prodloužení doby odnětí z PUPFL. Vliv je dočasný –
dlouhodobý, avšak vratný. Vliv na PUPFL je proto hodnocen jako mírně nepříznivý.
Vlivy na čistotu půd
Půdní pokryv v zájmové území byl odstraněn. Za běžných provozních podmínek nebude
mít záměr významný vliv na čistotu půd.
Za předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu
strojového parku a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných
látek), záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci půdy.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
5. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Navržený záměr představuje zavezení části terénní deprese vzniklé v důsledku předchozí
těžby. Povrch zavážky bude rekultivován – navrácen zpět do ZPF a PUPFL. na původní
úrovni. V tomto ohledu nelze uvažovat negativní vliv na horninové prostředí či přírodní
zdroje.
Maximální přípustné obsahy toxických látek v ukládaných odpadech a ekotoxikologické
zkoušky jsou dány vyhláškou č. 294/2005 Sb.
Přijímané využívané odpady jsou takové povahy, že při normálních klimatických
podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která
by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Podrobná kvalitativní charakteristika
odpadu je uvedena v kapitolách B.I.6 a B.II.5.
Vzhledem k charakteru odpadů, které budou v prostoru zařízení ukládány, lze při splnění
požadavků na kvalitu odpadů daných vyhláškou č. 294/2005 Sb. konstatovat, že nedojde
k ovlivnění geochemických poměrů v podloží a v okolí zařízení.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje je hodnocen jako nevýznamné.
6. VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A

EKOSYSTÉMY

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Území projektovaného zařízení je situováno v těžebně aktivní ploše pískovny bez
vegetačního krytu a bez trvalého výskytu živočišných druhů. Před započetím těžebních prací
byla plocha zemědělsky a lesnicky obhospodařovaná, k tomuto účelu bude po ukončení
zavážení a provedení rekultivace navrácena.
Biologický průzkum dané lokality byl proveden v roce 2005 pro posouzení vlivů na
životní prostředí v rámci procesu stanovení DP Medlov (Vorlová, 2006), na celé ploše DP
Medlov, kterého výměra činí 3,983176 km2. Ze závěrů biologického průzkumu vyplynulo, že
naprostá většina DP Medlov je agrocenózního charakteru intenzivně zemědělsky využívaná
s několika liniemi větrolamů. Prostor je rozdělen a ohraničen několika komunikacemi, což
výrazně omezuje imigraci a emigraci na/z plochu/y ZÚ. Samotná otevřená plocha polí má velmi
malou úkrytovou a potravní hodnotu. Významnější byly pouze pásy větrolamů – úzkých lesních
porostů protínající zájmové území.
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Celý prostor pískovny Bratčice je zemědělsky rekultivován, vytěžené plochy nejsou
dlouho ponechávány ladem. Ihned je prováděna sanace a rekultivace – navezení skrývkových
a podorničních vrstev, rozprostření ornice a biologické rekultivační osevní postupy. Tento
způsob neponechává prostor pro výskyt žádných biologicky hodnotnějších společenstev ani
pro trvalý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
V současnosti dotěžovaný prostor za erozní rýhou, kde bude provozováno zařízení pro
využívání odpadů je tvořen aktivní pískovnou bez vegetace a výskytu živočichů. Tento stav je
třeba udržovat i do budoucna. Je třeba, aby zavážka probíhala co nejdříve po ukončení těžby.
Partie, které budou již těžbou opuštěny, a nebude zde zatím probíhat ukládání odpadů, musí
být průběžně udržovány tak, aby zde nedocházelo k rozvoji sukcesních procesů a ke vzrůstu
vegetace. Plocha musí být vyspádována a odvodněna, žádoucí je vyloučit vznik i
periodických nebo dočasných vodních ploch, na které by mohly být vázány některé zvláště
chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
Z předpokladu dodržení výše uvedeného je vliv na flóru, faunu a ekosystémy hodnocen
jako nevýznamný.
Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
V ploše navrženého zařízení není přítomna mimolesní zeleň.
Vliv na porosty dřevin rostoucích mimo les je hodnocen jako nevýznamný.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
ÚSES
V zájmové lokalitě uvažovaného zařízení ani ve stanoveném DP Medlov není vymezen
žádný skladebný prvek ÚSES.
Vliv na ÚSES je hodnocen jako nulový.
VKP
Plánovaným záměrem zavážení těžební jámy v rámci DP Medlov dojde k dotčení části
lesních pozemků bývalého větrolamu. Konkrétněji se jedná o pozemky KN p. č. 657/2 a 657/3
na k. ú. Medlov s dotčenou výměrou 5 615 m2. Jedná se o VKP tzv. ze zákona, podle § 3
odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. Zásah do VKP byl proveden nikoliv primárně kvůli
provozu zařízení pro využívání odpadů, ale kvůli vlastní těžbě.
Smýcený lesní porost bude vzhledem k požadavku orgánu ochrany lesů o jeho navrácení
vysázen na svém původním místě. Negativní vliv na dotčené lesní pozemky je tedy omezen
pouze po dobu těžby, v rámci rekultivačních prací dojde k navrácení území v kondici před
těžbou.
Realizací záměru dojde k prodloužení doby obnovy VKP. Vliv je dočasný – dlouhodobý,
avšak vratný. Vliv na VKP je proto hodnocen jako mírně nepříznivý.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H tohoto oznámení je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a to stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
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ze dne 26.4.2016 pod č.j. JMK 59897/2016, v němž je uvedeno, že hodnocený záměr nemůže
mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou
lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav
předmětů ochrany.
Přímo v ploše záměru ani v jeho blízkosti se prvky soustavy Natura 2000 nevyskytují. Cca
4 km jihovýchodním směrem od zájmové plochy se nachází evropsky významná lokalita
Židlochovický zámecký park (kód CZ0623032).
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je hodnocen jako nulový.
Vliv na zvláště chráněná území přírody (ZCHÚ)
Přímo v zájmové ploše DP Medlov, ani v jeho blízkosti se nejsou evidována žádná ZCHÚ.
Nejbližší MZCHÚ se nachází více než 6 km severozápadním směrem, a jedná se o
přírodní památku V Olších (kód 896).
Vliv na zvláště chráněná území je hodnocen jako nulový.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv deponiích je obecně předpoklad rozšíření běžných ruderálních a
plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření synantropních a ruderálních
druhů bývají prostory s občasným pojezdem – plochy komunikací.
Při těžbě v DP Medlov téměř nejsou budovány deponie skrývek a ornice. Tyto materiály
jsou průběžně využívány při sanaci a rekultivaci. Plocha zpevněných komunikací a
manipulačních ploch je tvořena štěrkopískem. Jedná se o neúživný a výsušný materiál, navíc
intenzivně pojížděný, kde nebudou předpoklady pro šíření ruderálních druhů rostlin.
Dovážené inertní odpady používané k sanaci a rekultivaci nebudou obsahovat humus ani
jiné organické složky, uvedné riziko je tímto minimalizováno.
Přesto je zapotřebí udržovat dosud nezavezenou plochu a plochu zavezenou částečně tak,
aby zde nedocházelo k rozvoji sukcesních procesů a ke vzrůstu vegetace. Plocha musí být
zároveň vyspádována a odvodněna.
Se záměrem není spojeno riziko zavlečení nových populací ruderálních rostlin,
alergenních plevelů ani obtížných živočichů do okolí. Záměr nepředstavuje ani riziko přenosu
nákaz. Při průběžné péči o zavážené plochy a za předpokladu provedení navržené sanace a
rekultivace jsou uvedené vlivy nevýznamné.
7. VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
Navržená změna způsobu sanace a rekultivace na bude mít z pohledu ovlivnění krajinného
rázu příznivý dopad. Deprese po přechozí těžba bude zavezena prakticky v celém rozsahu na
původní úroveň terénu. Tímto opatřením bude v zájmové eliminován nejvýraznější vliv
realizované těžby na krajinný ráz (jeho přírodní charakteristiku) – modifikace reliéfu.
Odstranění lesních porostů v průběhu realizace záměru, byť v území s deficitem vegetačních
prvků, nepředstavuje rázu nepřípustný vliv z hlediska přírodní charakteristiky území. Po
ukončení zavážky bude tento dopad kompenzován v plném rozsahu náhradními výsadbami.
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Z hlediska kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu
kolizní. Plánovaná zemědělská rekultivace na znovuobnoveném
dopad pozitivní – navrátí v dílčím segmentu jeho původní
dominantní znak kulturně-historické charakteristiky území.
nepostihne kulturně-historické dominanty území.

není navržený záměr nijak
terénu naopak představuje
funkci, která představuje
Umístění zařízení nijak

Vizuální dopad plánované ukládky představuje rovněž příznivý aspekt jejího celkového
vlivu na krajinný ráz. V dílčí části těženého území zavezení území zahladí projevy umělé
modifikace terénu. Konečný charakter zájmové plochy pro provedení biologické rekultivace
(včetně náhradních výsadeb) bude korespondovat s jeho původní podobou.
Z hlediska dikce zákona č 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je v odstavci
1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze souhrnně
klasifikovat míru vlivů následovně:

významné krajinné prvky

slabý vliv

stav po ukončení
záměru
žádný vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

žádný vliv

harmonické měřítko

žádný vliv

pozitivní vliv

harmonické vztahy

žádný vliv

pozitivní vliv

fáze realizace

Vliv na krajinný ráz je hodnocen v průběhu realizace záměru jako nevýznamný, po
ukončení záměru jako příznivý.
8. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Navržený záměr je lokalizován do plochy dobývacího prostoru mimo zastavěné území
obcí. V zájmové ploše ani v jejím bezprostředním okolí není umístěna žádná budova ani
nemovitá kulturní památka.
Záměr představuje zavážení již vytěženého území, nelze tedy předpokládat archeologický
nález.
Při západním okraji navrženého zařízení prochází dálnice D52 ve správě Ředitelství
silnice a dálnic, která není a nebude plánovaným ukládáním dotčena. K záměru těžby i
využívání odpadů v ochranném pásmu dálnice vydalo souhlasné stanovisko Ministerstvo
dopravy.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je hodnocen jako nulový.
9. FYZIKÁLNÍ VLIVY
Záměr je situován v těžebně aktivní části pískovny Bratčice, která je v současné době
zahloubena na bázi těžby cca 205 m n. m. Okolní terén je ve výškové úrovni cca 220 – 222 m
n. m. Provozem zařízení dojde k určitým nevýznamným změnám u dvou zdrojů hluku, které
lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové (dopravní) a bodové zdroje.
Liniové dopravní zdroje hluku budou tvořeny vnitroareálovou a mimoareálovou dopravou,
která bude zajišťovat dovoz odpadního materiálu. Tyto nákladní automobily však budou
53

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov

zároveň odvážet vytěžené kamenivo, nebude se tedy jednat o navýšení dopravní intenzity.
Dojde k částečné úpravě trasy v areálu pískovny.
Bodový (stacionární) zdroj budou představovat mechanismy k hutnění navezeného terénu.
Tyto práce budou pokryty výhradně těžební technikou, kterou těžař disponuje a využívá
v pískovně ke skrývkovým, těžebním a rekultivačním pracím. Mechanismy se nebudou
pohybovat mimo místa, kde se již pohybovaly v souvislosti s těžbou.
Hluk z provozu
Dominantním zdrojem hluku v DP Medlov je provoz samotné pískovny, a to drcení a
třídění vytěženého štěrkopísku, které probíhá na technologické lince umístěné při sv. okraji
těžebny, cca 350 m západně od silnice č. III/39523 vzdušnou čárou, cca 25 m pod úrovní
okolního terénu.
Dalším blízkým zdrojem hluku je štěrkopískovna v DP Ledce u Židlochovic společnosti
LB Minerals, s.r.o. Úpravárenská linka v tomto DP leží ještě blíže k ploše sanace v DP
Medlov než úpravárenská linka vlastního DP Medlov.
Nejbližší obytné objekty, které mají chráněný venkovní prostor stavby ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nachází v obci Medlov ve vzdálenosti cca
1080 m západně od prostoru zařízení pro využívání odpadů. Medlov se rozkládá na západním
okraji Syrovicko – Iváňské terasy, na svahu mezi vrcholem terasy a nivou řeky Jihlavy.
Většina obce je před akustickými vlivy ze zdrojů hluku na úrovni terasy spolehlivě chráněna
díky příznivé konfiguraci terénu. Hrana terasy tvoří přirozenou akustickou bariéru. Na
východním okraji městysu je zástavba situována již na úrovni terasy. Zde se zástavba
průběžně dobudovává, tak že v budoucnu vyplní obě enklávy ohraničené stávajícími
větrolamy při jižní i severní straně silnice III/39523.
Pro hluk z provozoven je podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v ostatním chráněném venkovním
prostoru v denní době LAeq,8h = 50 dB. Tzn., že v důsledku provozu zařízení pro využívání
odpadů nesmí ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby (Medlov)
překročit 50 dB.
V prostoru zařízení bude jako zdroj hluku působit pracovní stroj určený k rozhrnování
přivezených odpadů a úpravě terénu. Nasazení tohoto stroje bude pouze občasné, stroj je
přitom využíván i na jiné práce v pískovně (skrývky, úprava cest a povrchů). Bude se jednat
pravděpodobně o dozer. V případě spolupůsobení dozeru a nákladního automobilu na jednom
místě bude výsledná hladina akustického výkonu tří strojů dána energetickým součtem
jednotlivých hladin akustického výkonu dle vzorce:
3

Lw = 10 × log ∑i =110
kde

Lw
Lwi

Lwi
10

,

(1)

je celková hladina hluku a
jsou dílčí hladiny hluku.

Pro zdroje s hladinou akustického výkonu Lw = 107 dB (dozer) a 105 dB (nákladní
automobil) pak platí Lw = 109,1 dB.
Obecně platí, že k příjemci dorazí množství energie vyprodukované u zdroje zmenšené o
součet jednotlivých složek útlumu:
∑A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc,

(2)
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kde Adiv je útlum geometrickou divergencí,
Aatm je útlum atmosférickou absorpcí,
Agr je útlum terénem (pohltivost, konfigurace),
Abar je útlum bariérou,
Amisc je útlum způsobený různými jinými jevy.
Pro orientační výpočet je možno uvažovat pouze první a třetí člen. Druhý člen se při malé
vzdálenosti zdroje od přijímače prakticky neuplatní a člen Abar je možno uvažovat až při
existenci nějaké překážky v šíření hluku.
Výpočet útlumu vychází z normy ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru – Část 2: Obecná metoda výpočtu. Norma uvádí tyto vzorce:

Adiv = 20 ∗ log(d d 0 ) + 11,
kde :

d
d0

(3)

je vzdálenost od zdroje zvuku k přijímači,
je referenční vzdálenost (= 1 m),

Agr = 4,8 − (2 ∗ hm d ) ∗ (17 + 300 d ) ≥ 0dB ,
kde :

hm
d

(4)

je střední výška dráhy šíření nad povrchem země,
je vzdálenost od zdroje k přijímači.

Z výše uvedených vzorců vyplývá, že hladina hluku z provozu zařízení pro využívání
odpadů na okraji obce Medlov může dosáhnout maximálně hodnoty LAeq,8h = 32,7 dB. Jedná
se o teoretickou hodnotu platnou pouze při nepřetržitém celodenním provozu zařízení, a to za
předpokladu umístění zdrojů hluku na povrchu terénu.
Práce spojeny s využíváním odpadů v zařízení budou mít zanedbatelný vliv na akustickou
situaci v okolních obcích. Tyto práce budou probíhat především v zahloubení, na počátku pod
těžební stěnou vysokou až 15 m, která tvoří akustickou bariéru pro šíření hluku směrem
z těžebny.
Hodnota leží více než 17 dB pod platným hygienickým limitem. Jedná se přitom hodnotu,
která je nižší než běžné akustické pozadí v obci. Za předpokladu, že mezi plochou zařízení
pro využívání odpadů a obcí Medlov leží ještě daleko významnější zdroj hluku – dálnice D52
je možno konstatovat, že hluk z provozu zařízení nebude vůbec v nejbližším chráněném
venkovním prostoru subjektivně vnímatelný.
Případná kumulace se zdroji hluku v dalších připravovaných pískovnách bude
z akustického hlediska opět nevýznamná. Pokud by hladina hluku z jiného takového zdroje u
obytné zástavby dosahovala hodnoty okolo hygienického limitu, pak již příspěvek ze zařízení
na využívání odpadů bude nulový. Z principu logaritmického sčítání hladin hluku totiž
vyplývá, že při rozdílu hlučnosti dvou zdrojů vyšším než 15 dB se ten tišší nepodílí na
celkové hlučnosti žádnou mírou.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
V současné době je veškerá produkce z těžebny expedována silniční dopravou. S tímto
způsobem dopravy se počítá i v případě provozu zařízení, tudíž nebude mít žádné požadavky
na výstavbu dopravní infrastruktury. Přijíždějící nákladní auta budou využívat pro přístup do
pískovny veřejnou komunikaci č. III/39523 a dál obslužné lomové cesty pískovny.
Při provozu dopravy na pozemních komunikacích dochází přirozeně ke kumulaci hluku z
dopravy od jednotlivých uživatelů silničních vozidel. Doprava obsluhující provoz zařízení se
na veřejných komunikacích stává součástí běžné dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000
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Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za
celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím.
Vlastník a provozovatel zařízení je tak přímo zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy
provozované na území jeho pozemků nebo po jeho komunikacích (účelová komunikace nebo
manipulační plochy atd.).
Navržená změna sanace a rekultivace nevyvolá nárůst dopravních kapacit, intenzity jízd
nákladních vozidel souvisejících s těžbou v DP Medlov zůstanou na stávající úrovni. Navážku
inertních materiálů pokryje zpětné vytížení expedujících nákladních vozidel. Kapacita
expedice upravené suroviny je přitom výrazně vyšší než kapacita dovozu odpadů k sanaci,
zpětně vytížena bude tedy menší část expedičních vozidel (méně než 20 %).
Vytíženost komunikace č. III/39523 je způsobena přímou návaznosti na silnici R52 a
slouží pro distribuci dopravy z této rychlostní komunikace do okolí. Komunikace III/39523
bude používaná převážně v krátkém úseku cca 500 m mezi sjezdem do pískovny a
mimoúrovňovou křižovatkou na R52 (MUK Bratčice) zcela mimo obytnou zástavbu.
Rychlostní komunikace R52 v úseku Rajhrad - Pohořelice byla stavěna v letech 1992 –
1996. Stavba je vedena mimo obytnou zástavbu obcí, navíc je v zájmovém území převážně v
zářezu.
Data o dopravní intenzitě na této i ostatních komunikacích pochází z celostátního sčítání
dopravy v roce 2010, které provádí v pětiletých intervalech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Intenzity nákladní dopravy na jednotlivých úsecích v okolí v denní době (6:00 – 22:00) jsou
uvedeny níže:
D52 (směr Brno):

3130 nákladních vozidel /16 hod

D52 (Mikulov):

2823

III/39528:

545

III/42510 (Ledce):

1308

II/395 (Dolní Kounice): 432
Z předpokládané roční průměrné kapacity zařízení a z předpokládaného rozložení
dopravních směrů (viz kap. B.II.4) vyplývá, že nákladní doprava vyvolaná provozem zařízení
bude tvořit na všech úsecích méně než 1 % veškeré nákladní dopravy v denní době. Navíc se
jedná o jízdy automobilů, které by beztak po daných komunikacích byly realizovány (jako
prázdné automobily). Z principu sčítání hladin hluku pro liniové zdroje vyplývá, že podíl
hladiny hluku z automobilů dovážejících materiál k zavážení na celkové hlučnosti v okolí
daných komunikací bude nižší než 0,05 dB. Toto tvrzení vyplývá z principu energetického
sčítání hladin hluku, kdy nárůst intenzity dopravy o 1 % implikuje vždy nárůst hladiny hluku
o 0,043 dB.
Dle §20 odst. 4 NV č. 272/2011 Sb., platí, že při hodnocení změny hodnot hlukového
ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v
chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Provoz zařízení tedy nebude mít ani teoreticky vliv na změnu akustické situace podél
žádných komunikací v okolí.
Na základě výše uvedeného je vliv hluku souhrnně hodnocen jako nevýznamný.

56

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov

Vibrace
V souvislosti s realizací záměru nebudou emitovány významnější vibrace. K hutnění
navezeného sanačního tělesa nebudou používána žádná vibrační zařízení.
Vliv vibrací hodnocen jako nevýznamný.

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením
na zájmovou plochu a její nejbližší okolí (desítky, nižší stovky metrů).
Převážná většina vlivů je klasifikována jako nulové nebo nevýznamné. To je dáno třemi
aspekty:
-

podobnou typologií záměru jako je v předmětné ploše aktuálně realizovaná
těžba v pískovně Bratčice

-

lokalizací záměru v rámci hranic stávající pískovny Bratčice v DP Medlov

-

pokrytím veškerých dopravních kapacit dopravou související s prováděnou
hornickou činností v pískovně Bratčice

Jako mírně nepříznivý byl zhodnocen vliv spojený se záborem lesních pozemků, resp.
zásah do VKP. I tento dopad bude však v dlouhodobém hledisku kompenzován – realizací
nových výsadeb v rozsahu dříve odstraněného lesa, a to v souladu s již schválenými
podmínkami. Nepříznivé hodnocení je způsobeno faktem oddálení rekultivace až do doby po
zavezení území.
Naopak v případě vlivu na ZPF je vliv hodnocen jako nevýznamný. Negativní faktor
oddálení zemědělské rekultivace je kompenzován příznivějším reliéfem po zavezení
z hlediska budoucího zemědělského využívání a také skutečností, že záměr je umístěn
v lokalitě s dostatkem ploch ZPF.
Žádné vlivy nebyly hodnoceny jako významně nepříznivé nebo takové, které by realizaci
záměru znemožňovaly.
Příznivě byl navržený záměr v dlouhodobém časovém hledisku vyhodnocen z hlediska
vlivů na krajinný ráz. Konečný stav území spočívající v navrácení původní morfologie
modifikované aktuálně realizovanou těžbou a znovuobnovení funkčního využití (zemědělské
výroby) v zájmové ploše představuje oproti stávajícímu stavu vliv pozitivní.

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní
hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné
Rozsah a obsah této kapitoly je přizpůsoben z metodickému sdělení MŽP OPVIP pro
držitele autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15. Konkrétně:
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„...je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp.
do podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru (např.
v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, které jsou součástí
záměru a s jejichž splněním se automaticky počítá, přičemž příslušný úřad bude své závěry
přijímat na základě předpokladu, že tato opatření budou při přípravě, realizaci, provozu,
popř. i odstraňování záměru beze zbytku splněna, aniž by bylo nutné je v závěru zjišťovacího
řízení (nebo ve stanovisku EIA) výslovně uvádět ve formě podmínek (např. technické
provedení záměru, opatření proti prašnosti, provedení protihlukových opatření, požádat o
vydání integrovaného povolení apod.). Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude obsahovat
žádné podmínky, proto je nutné, aby veškerá opatření vztahující se např. k věcnému provedení
záměru, průběhu a způsobu provádění prací apod. a obecné podmínky byly již zapracovány
do samotného záměru.
Do kapitoly D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů) dokumentace je nutné psát pouze podmínky relevantní, splnitelné,
konkrétní a eliminovat podmínky vyplývající z platné legislativy (resp. takové podmínky
neuvádět nebo je zapracovat jako součást záměru do jiné části dokumentace). Deklaraci
závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů“.
Pro daný záměr již byla vydána celá řada souhlasných stanovisek a také rozhodnutí OBÚ
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského č. j. SBS 18241/2015/OBÚ-01/2 ze dne 22. 9.
2015, kterým byla schválena hornická činnost na ložisku tak, jak je v současné době
prováděna dle změny Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Předmětem schválené dokumentace
POPD v jižní části DP Medlov je i nový způsob provádění rekultivačních prací technického a
biologického charakteru, časové posloupnosti plnění těchto prací a možnost využívání odpadů
ve vymezeném těžebním prostoru.
Rozhodnutí OBÚ a další stanoviska obsahují podmínky, které byly vesměs uvedeny výše
v textu oznámení (případně v části H) a jejichž splnění je pro oznamovatele obligatorní.
Takové podmínky se již do této kapitoly neuvádějí, stejně jako další podmínky plynoucí
z platné legislativy.
Nad rámec již stanovených podmínek bylo formulováno jediné opatření týkající se
minimalizace vlivů spojených jak s potenciálním ohrožením zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, tak i s rizikem šíření ruderálních a synantropních druhů:
1. Území bude připraveno k zavážení ihned po vytěžení. Partie, které budou již těžbou
opuštěny, a nebude zde zatím probíhat ukládání odpadů, musí být průběžně udržovány tak,
aby zde nedocházelo k rozvoji sukcesních procesů a ke vzrůstu vegetace. Plocha musí být
vyspádována a odvodněna, žádoucí je vyloučit vznik i periodických nebo dočasných
vodních ploch, na které by mohly být vázány některé zvláště chráněné druhy rostlin nebo
živočichů. Obdobně musí být udržována i plocha, kde již zavážka probíhá, ale nebylo ještě
dosaženo konečného tvaru terénu.
Opatření je součástí záměru viz kapitola B.I.6
Kromě zmíněných podmínek je samozřejmostí též konání v souladu s legislativními
požadavky a požadavky příslušných správních orgánů. Jako součást opaření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou uváděny povinnosti
získání souhlasů a rozhodnutí příslušných správních orgánů na úseku ochrany jednotlivých
složek životního prostředí. Jedná se o nezbytné administrativní kroky požadované
legislativou. Bez získání příslušných souhlasů není záměr možno realizovat. Tyto souhlasy
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jsou uvedeny v kapitole B.I.9. V daném případě bude záměr povolen již pouze rozhodnutím
Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Příslušný
správní orgán v rámci tohoto rozhodnutí může stanovit další podmínky pro realizaci záměru.

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí.
Vzhledem k faktu, že předmětná lokalita je součástí stávající pískovny a v minulosti zde
již proběhly i další odborné práce související s posuzováním vlivů na životní prostředí, měli
zpracovatelné dostatek podkladů a informací k posouzení vlivů navrženého záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví.

59

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY
PŘEDLOŽENY)
Technické řešení záměru vychází z ložiskové situace v DP a je limitováno též báňsko
technickými faktory, kdy je nutno časově i prostorově skloubit probíhající těžbu a plánované
ukládání. Poloha záměru je tedy z tohoto hlediska invariantní.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou uvažovány dvě varianty, a to
varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru). Popisuje
stav v případě, že nebude vydán souhlas s provozem zařízení pro využívání odpadů v jižní
části DP Medlov – tak, jak je popisováno ve variantě projektové. Varianta slouží k porovnání
vlivů souvisejících s realizací záměru resp. pro stanovení jejich kvalitativních a
kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové.
Nicméně i v této situaci by navržený způsob sanace a rekultivace mohl být proveden, avšak
bez provozu zařízení k využívání odpadů. Mohly by být využity např. vlastní skrývkové
hmoty a v případě jejich nedostatku pak materiály, které nejsou zařazeny jako odpady, např.
výkopová zemina zařazená jako vedlejší produkt v souladu s §3 odst. 5 zákona č. 185/2001
Sb.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Těžební
jáma v jižní části DP Medlov oddělená erozní rýhou bude zavezena a na nově upraveném
terénu bude provedena biologická rekultivace v souladu se schválenou změnou POPD. Toto
zavezení bude prováděno v režimu zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu.
Popis projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části
B tohoto oznámení. Porovnání rozdílů variant P a 0 je de facto náplní kapitoly D. I. tohoto
oznámení.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapové přílohy jsou součástí kapitoly H. Přílohy – příloha č. 6 a 7.

II. Další podstatné informace oznamovatele
Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
V předloženém Oznámení je řešeno provozování zařízení pro ukládání odpadů – nový
způsob provádění rekultivačních prací technického a biologického charakteru ve stanoveném
dobývacím prostoru Medlov (pískovna Bratčice).
Plocha určená pro využívání odpadů v zařízení činí 83 258 m2. Celá tato plocha se nachází
v rámci hranic stanoveného DP Medlov. Zájmová plocha pro ukládání tvoří jižní část stávající
pískovny Bratčice. Při západní straně zájmovou plochu ohraničuje těleso dálnice D52, z jižní
strany silnice č. III/39523, směrem k východu navazují zemědělsky využívané pozemky.
Důvodem navržené změny sanace a rekultivace je existence mohutné erozní rýhy o výšce
cca 15 m a šíři několika desítek metrů, probíhající ve směru od Z-SZ k V-JV, která rozděluje
ložisko Bratčice na dvě části. Erozní rýha zaplněná hlušinou zůstane, vzhledem k vysokým
nákladům na její odstranění, neodtěžena. Těžba v současné době probíhá jižně od erozní rýhy.
Přístup k jižní části ložiska je zabezpečen průrazem erozní rýhou. Vytěžením prostoru jižně
od erozní rýhy vznikne cca 15 m hluboká těžební jáma, sevřená ze čtyř stran závěrnými svahy
sklonitosti 27° a s malou plochou těžebního plata, jež je z tohoto důvodu zemědělsky téměř
neobdělávatelná.
Prostor těžební jámy za zmíněnou erozní rýhou bude postupně zavezen inertními odpady
kategorie ostatní, na úroveň původního terénu. Průraz bude po ukončení ukládání odpadů
zasypán a modelován v rámci závěrného svahu. Původně projektovaný závěrný svah při
jižním okraji DP Medlov se tímto posune o cca 100 m severním směrem. Koruna závěrného
rekultivovaného svahu bude tvořena hlínami geologické poruchy. Po ukončení technických
prací bude následovat rekultivace biologická, spočívající zejména ve čtyřletém melioračním
osevním postupu.
Celkový objem zásypových hmot, tj. odpadů, které jsou zapotřebí k zavezení předmětné
části těžebního prostoru v DP Medlov, byl předběžně vyčíslen na cca 800 tis. m3
(1 280 000 t).
Průměrné roční množství uloženého materiálu se může pohybovat na úrovni cca 40 000
m3 (64 000 t), v jednotlivých letech se však může i výrazně lišit.
Aby mohly být při sanaci prostoru za erozní rýhou využity odpady, bude zde provozováno
zařízení pro využívání odpadů ukládáním na povrchu terénu. Provoz zařízení se bude řídit
příslušnými právními předpisy oblasti odpadového hospodářství Provoz je možný pouze za
předpokladu vydání souhlasného rozhodnutí Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Budou využívány pouze inertní odpady anorganické povahy splňující legislativní
požadavky na využití na povrchu terénu dané především vyhláškou č. 294/2005 Sb.,
v platném znění. Přijímané využívané odpady jsou takové povahy, že při normálních
klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické
přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí.
Odpady budou do zařízení přiváženy nákladními automobily. Řidiči nákladních vozidel,
kterými je dovezen odpad, se podrobí procesu přejímky odpadu. Hutnění materiálu
navezeného do zařízení bude prováděno pojezdem automobilů přivážející odpady do zařízení.
Dále bude občas využíván dozer či nakladač pro úpravu povrchu výsypky i hutnění. Jedná se
o mechanizaci, která jinak zajišťuje vlastní provoz pískovny.
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Ve vlastním prostoru zařízení nebude trvale skladován žádný pomocný materiál ani zde
nebude prováděna údržba mechanizace. Pro tyto činnosti bude využito technického zázemí
pískovny Bratčice (dílny, sklady, nádrž Bencalor apod.). V tomto zázemí nedojde
v souvislosti s provozem zařízení k žádným změnám.
Provozní doba zařízení je předpokládána celoročně v jednosměrném provozu 7:00 – 17:00
hod (pouze pracovní dny). Ve výjimečných případech lze předat odpady do zařízení mimo
provozní dobu uvedenou v provozním řádu, avšak po předchozím projednání
s provozovatelem zařízení.
Obsluhu zařízení budou přímo zajišťovat 2 zaměstnanci, jeden za účelem přejímky odpadů
a kontroly ukládání odpadů a druhý jako strojním mechanizace, který zajišťuje přímo hrnutí a
hutnění navezených vrstev odpadu. Tito zaměstnanci budou využívání i při jiných činnostech
spojených s provozem vlastní pískovny, nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.
Provozu zařízení nebude mít žádné požadavky na výstavbu dopravní infrastruktury.
Přijíždějící nákladní auta budou využívat pro přístup do pískovny veřejnou komunikaci č.
III/39523 a dál obslužné lomové cesty pískovny. Navržená změna nevyvolá nárůst dopravních
kapacit, intenzity jízd nákladních vozidel souvisejících s těžbou v DP Medlov zůstanou na
stávající úrovni. Navážku odpadů k využití při sanaci a rekultivaci pokryje zpětné vytížení
expedujících nákladních vozidel. Nákladní vozidla tak budou vytížena oběma směry.
Rozsah zjištěných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojených s realizací záměru
je možné hodnotit jako lokální, s omezením na zájmovou plochu a její nejbližší okolí (nejvýše
desítky, nižší stovky metrů).
Převážná většina vlivů je klasifikována jako nulové nebo nevýznamné (ovzduší, hluková
situace, vody, půda ad.).
Jako mírně nepříznivý byl zhodnocen vliv spojený se záborem lesních pozemků, resp.
zásah do významného krajinného prvku. I tento dopad bude však v dlouhodobém hledisku
kompenzován – realizací nových výsadeb v rozsahu dříve odstraněného lesa, a to v souladu
s již schválenými podmínkami. Nepříznivé hodnocení je způsobeno faktem oddálení
rekultivace až do doby po zavezení území.
Žádné vlivy nebyly hodnoceny jako významně nepříznivé nebo takové, které by realizaci
záměru znemožňovaly.
Příznivě byl navržený záměr v dlouhodobém časovém hledisku vyhodnocen z hlediska
vlivů na krajinný ráz.
V kapitole D.IV jsou uvedena opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí.
Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou legislativou.
Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích
příslušných orgánů státní správy.
Na základě posouzení předkládaného záměru je možné konstatovat, že záměr „Sanace a
rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v DP Medlov“ je vzhledem k významnosti a
rozsahu souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný.
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H. PŘÍLOHA
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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3. Souhlasné vyjádření Městyse Medlov ze dne 2.3.2015, zn. 87/2015
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4. Souhlasné stanovisko Obce Ledce ze dne 28.4.2015
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5. Souhlasné závazné stanovisko KHS ze dne 3.3.2015
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6. Mapová příloha č. 1: Změna Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro těžbu ložiska
Bratčice v DP Medlov, Grafická příloha č. 3: Stav po ukončení technické
rekultivace

7. Mapová příloha č. 2: Změna Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro těžbu ložiska
Bratčice v DP Medlov, Grafická příloha č. 4: Stav po ukončení technické a
biologické rekultivace s časovým harmonogramem prací
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