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Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu 

ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 16.12.2011 oznámení 

společnosti Českomoravský štěrk, a.s., se Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 25502247 o 

záměru „Pokračování těžby v lokalitě Luleč – nevýhradní ložisko“, k.ú. Luleč, okr. Vyškov. 

Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 

2.5, sloupec B - Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 

150 ha.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 

připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek

a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 

zákona.

Identifikační údaje:

Název: Pokračování těžby v lokalitě Luleč – nevýhradní ložisko

Umístění: Jihomoravský kraj

okres Vyškov

obec Luleč

k.ú. Luleč

Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., se Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 25502247

Váš dopis zn.: Dle rozdělovníku
Ze dne:

Č. j.: JMK  176863/2011
Sp. zn.: S-JMK  176863/2011 OŽP/Bd
Vyřizuje: Bc. Hana Bednářová
Telefon: 541652292
Datum: 10.07.2012

„Pokračování těžby v lokalitě Luleč – nevýhradní ložisko“, k.ú. Luleč, okr. Vyškov – závěr 

zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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Charakter záměru: 

Předmětem záměru je rozšíření těžby z výhradní části ložiska Luleč do jeho nevýhradní části 

Luleč I s rozlohou 11,57 ha a zahloubení ve stávající výhradní části ložiska Luleč o cca 20m. Těžba 

v obou částech bude probíhat současně. Průměrná těžba v celém lomu bude činit stejně jako 

v současné době 800 tis. t/rok. Pro záměr bude využívána stávající moderní velmi dobře odprášená 

úpravnická linka a expedice.

Městský úřad Vyškov, stavební úřad, sděluje, že pro obec Luleč v současné době není 

schválený územní plán.

Souhrnné vypořádání připomínek:

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Městský úřad Vyškov, 

odbor životního prostředí, ČIŽP – OI Brno a Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Za 

veřejnost se vyjádřil pan Vítězslav Kramář. Vyjádření obce Luleč Krajský úřad Jihomoravského kraje 

v termínu neobdržel.

Vyjádření Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí se skládá z dílčích vyjádření 

jednotlivých dotčených orgánů:

- K předloženému oznámení záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny vydá správní orgán 

závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu na základě žádost investora. Při realizaci akce 

dle předložené dokumentace zajistí investor ochranu ostatní okolní zeleně v takovém rozsahu, 

aby nedošlo k poškození jak nadzemních částí (ochranné bednění u stromů), tak kořenového

systému dřevin (stromů i keřů) v souladu s ČSN při stavebních činnostech. Případné 

odstraňování dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace záměru bude řešeno v souladu 

s ustanovením §8 zákona o ochraně přírody.

- Z hlediska vodního hospodářství sděluje, že vlivem realizace záměru dojde ke změně 

odtokových poměrů v lokalitě. Část dešťových vod bude omezeně zasakovat, část bude na bázi 

lomu akumulována do sběrné jímky a z ní bude využívána k užitkovým účelům, zbytek bude 

přečerpáván do místní vodoteče. Řešení podléhá vydání vodoprávního povolení u vodoprávního 

úřadu.

- Z hlediska státní správy lesů je třeba postupovat dle zákona o lesích a podle vyhlášky č. 77/1996 

Sb., o náležitostech žádosti o odnětí PUPFL.

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal vyjádření, že dotčené pozemky nejsou 

součástí ZPF, proto neuplatňuje žádné připomínky. 

ČIŽP – OI Brno sděluje následující:

- Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou připomínky.

- Při vypouštění důlních vod je nutné zajistit, aby nebyly znečištěny ropnými látkami.
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Pan Vítězslav Kramář k záměru podává námitku v tom smyslu, že část záměru je umístěna nejen 

na pozemcích ve vlastnictví České republiky, jak je uvedeno v oznámení záměru, ale i na pozemcích 

soukromých vlastníků.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje nepožaduje další posouzení záměru dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy vznesl připomínky ke zpracování 

hlukové studie, na základě připomínek odboru dopravy oznamovatel požádal o prodloužení 

zjišťovacího řízení pro dopracování výpočtové hlukové studie. Se závěry výpočtové hlukové studie 

doručené dne 06.06.2012 odbor dopravy souhlasil.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uvádí, že ve smyslu § 45i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemůže 

mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

K námitce pana Vítězslava Kramáře Krajský úřad Jihomoravského kraje sděluje, že dle 

veřejně dostupných údajů na portálu „Nahlížení do katastru nemovitostí“ je u pozemků p.č.

2131/1 a 2131/2 v k.ú. Luleč uveden údaj, že parcely nejsou zapsány na listech vlastnictví. 

Vlastnické vztahy k pozemkům však nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a 

nejsou tedy důvodem pro další pokračování procesu posuzování. Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor životního prostředí odkazuje tuto námitku do navazujících správních řízení, ve kterých 

bude nezbytné prokazovat práva k předmětným pozemkům.  

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 

doručená vyjádření s tím, že v žádném z nich se nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. 

Uvedené požadavky budou řešeny v navazujících stupních projektové dokumentace. 

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze 

konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by 

vyžadovaly další pokračování procesu posuzování. Krajský úřad při tomto hodnocení vzal v potaz 

zejména údaje obsažené v oznámení záměru a jeho odborných přílohách (dopracovaná výpočtová

hluková studie, rozptylová studie, hydrogeologický posudek zahloubení DP Luleč, hodnocení vlivu 

záměru na obratlovce a flóru), přihlédl i k charakteru činnosti, k umístění záměru ve schváleném 

dobývacím prostoru a k obsahu doručených vyjádření.
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Závěr:

Záměr „Pokračování těžby v lokalitě Luleč – nevýhradní ložisko“, k.ú. Luleč, okr. Vyškov, je 

uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod 2.5. Krajský úřad 

Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona 

stanoví, že uvedený záměr

nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr 
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
správním úřadům. 

Dotčenou obec Luleč žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí 
vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je 
možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně obec Luleč žádáme o zaslání písemného 
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

                                                                              Ing. Jiří Hájek, v.r.

          vedoucí oddělení  

                                                                                posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Bednářová

otisk razítka
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Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední 

desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru 

zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Luleč, k rukám starosty, Luleč 33, 68303 Luleč
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 108/1,  682 01 Brno – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
- Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno – DS

Dále obdrží:

- Městský úřad Vyškov, stavební úřad, Masarykovo nám. 108/1,  682 01 Brno - DS
- Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
- Českomoravský štěrk, a.s., se Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Luleč a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

                            

                   

razítko a podpis

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 bednarova.hana@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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