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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
AIM

Automatický imisní monitoring

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DP

Dobývací prostor

GIS

Geografické informační systémy

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KN

Katastr nemovitostí

k. ú.

Katastrální území

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NO2

Oxid dusičitý

NPP

Národní přírodní památka

NRBC

Nadregionální biocentrum

NRBK

Nadregionální biokoridor

O

Odpady kategorie ostatní

OBÚ

Obvodní báňský úřad

PAS

Počáteční akustická situace

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

POPD

Plán otvírky přípravy a dobývání ložiska

PP

Přírodní památka

PR

Přírodní rezervace

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic

SESEZ

Systém evidence starých ekologických zátěží

SHZ

Stará hluková zátěž

SZ

Severozápad

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský půdní fond
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ZÚJ

Základní územní jednotka

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Toto oznámení bylo zpracováno pro posouzení stávajícího stavu a rozšíření těžby čediče za
východní hranici dobývacího prostoru Záhoří Proseč včetně jeho zahloubení. Posuzovaný kamenolom
se nachází se mezi dvěma stávajícími dobývacími prostory – DP Smrčí a DP Chuchelna.
Dobývací prostor Záhoří Proseč byl stanoven rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy
ČSR dne 14. 9. 1971 pod č.j. 684/71 – III/2/783/70 – I/3 na výměru 8,6 ha. Povolení hornické činnosti
a trhacích prací velkého a malého rozsahu vydal OBÚ Trutnov dne 10. 1. 1996 pod zn. 3401/95/Vo/Zi.
Změnu povolení hornické činnosti a trhacích prací velkého a malého rozsahu vydal OBÚ Liberec dne
9. 5. 2005 pod zn. 2590 – 02/05.
V rámci platného povolení je plánováno dotěžit zbývající okrajové partie vrchního výlevu a
nově také zahloubit lom na úroveň cca 434 m n. m. a odtěžit surovinu také ze spodního čedičového
výlevu. Na zahloubení lomu v DP Záhoří Proseč bude vypracován plán otvírky, přípravy a dobývání,
který je podkladem pro vydání povolení hornické činnosti.
Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. V průběhu
zpracování oznámení byla ve spolupráci s oznamovatelem technická stránka záměru korigována
z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů rozšíření těžby
na životní prostředí.
Rozšíření těžby bude probíhat za východní hranici DP v prostoru mezi DP a místní komunikací Záhoří Proseč. K navyšování stávajícího ročního objemu těžby nebude docházet. Roční objem těžené suroviny v kamenolomu Záhoří Proseč bude do 80 000 t za rok.
Zahájení těžby v zahloubení je plánováno již v polovině roku 2008. Rozšíření těžby za DP
v kamenolomu se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2033 při těžbě cca 80 tis. tun ročně.
Při těžbě okolo 69 tis. tun ročně se předpokládá dotěžení do roku 2040.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma
Kozákov – družstvo

IČO

00 129 178

Sídlo
Záhoří
513 01 Semily

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Miroslav Richter – předseda družstva
Záhoří
513 01 Semily
tel.: 481 688 159
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Kamenolom -

DP Záhoří Proseč

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo
2.5 – „Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok“.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Z důvodů ověření báze čedičového tělesa byly na platu lomu provedeny tři průzkumné vrty,
kterými bylo zjištěno, že báze čedičového tělesa se pohybuje v rozmezí cca 431,29 až 432,3 m n. m.
Celková plocha pro rozšíření těžby čediče za východní hranici DP Záhoří Proseč se plánuje na
cca 0,90 ha. Na části této plochy bude v pruhu podél místní komunikace (Záhoří – Proseč) vybudován
ochranný val o šířce cca 4 m, délce cca 365 m a výšce cca 1 až 1,5 m. Ten bude sloužit jako zábrana
proti pádu osob a vozidel do lomu. K vlastnímu dobývání čediče bude využita zbývající část plochy o
výměře cca 7 540 m2.
V současné době zbývá v dobývacím prostoru Záhoří Proseč nad úrovní stávajícího plata lomu, tj. nad úrovní 442 m n. m., vydobýt 689 tis. t těžitelných zásob suroviny. Pod úrovní stávajícího
plata (pod kótou 442 m n. m.) je plánováno vydobýt cca 933 tis. t těžitelných zásob suroviny. Celkem
je v dobývacím prostoru Záhoří Proseč plánováno vytěžit ještě cca 1 622 tis. t zásob suroviny. Těžební
práce by při zachování plánovaného objemu roční těžby cca 80 tis. t měly být na ložisku ukončeny za
cca 20 let.
Maximální roční objem těžby se pro plánované rozšíření těžby nezvýší a bude činit max.
80 000 t/rok.
Od roku 2002 byl roční objem těžby následující:
•

rok 2002

68 654 t

•

rok 2003

63 865 t

•

rok 2004

63 545 t

•

rok 2005

68 412 t

•

rok 2006

66 744 t

3. Umístění záměru
Kamenolom Záhoří Proseč se nachází v Libereckém kraji, okresu Semily, katastrálním území
Záhoří u Semil a Chuchelna. Dobývací prostor leží jižně od silnice Železný Brod – Semily u místní
komunikace Proseč – Záhoří. Posuzovaný kamenolom je umístěn mezi DP lomu Chuchelna a DP lomu Smrčí (oba ve vlastnictví Tarmac a. s. Liberec). Osada Proseč se nachází na sever od dobývacího
prostoru.
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V rámci schváleného POPD se předpokládá těžba suroviny z jihovýchodní části DP a po dotěžení k hraně DP (respektive k ochrannému pásmu VN) bude přetěžena severovýchodní část DP.
Umístění kamenolomu Záhoří – Proseč zobrazuje Obrázek 1.
Kraj:

Liberecký

Obec:

Záhoří

Katastrální území:

Záhoří u Semil
Chuchelna

Obrázek 1: Umístění posuzovaného záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Kamenolom Záhoří Proseč je založen jako jámový povrchový lom. Stávající báze těžby kopíruje bázi vrchního čedičového výlevu, která se pohybuje v úrovni cca 441,5 až 445 m n. m. Dobývání
je prováděno pomocí trhacích prací (clonových odstřelů) v jednom těžebním řezu o mocnosti až 23 m
(v závislosti na konfiguraci terénu). Směrem k severozápadu výška stěny klesá až na cca 4 m. Sklon
lomové stěny se pohybuje v rozmezí cca 70°- 80°.
Navrhovaný záměr předpokládá dotěžení zbývající okrajové partie vrchního výlevu. Nově je
plánováno zahloubit lom na úroveň cca 434 m n. m. a odtěžit surovinu také ze spodního čedičového
výlevu. K této činnosti bude zpracován nový POPD a vydáno nové povolení hornické činnosti.
Dobývací prostor Záhoří Proseč se nachází mezi dvěma stávajícími DP. Jedná se o DP Smrčí a
DP Chuchelna.
DP Chuchelna (0,335 ha) se nachází jihovýchodně od posuzovaného záměru. Dobývací
prostor byl stanoven v roce 1989. DP Smrčí (0,321 ha) se nachází SZ od posuzovaného záměru. Tento
dobývací prostor byl stanoven v roce 1973. V provozu je v současnosti jen DP Smrčí.
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Obrázek 2: Zvažované kumulace v širším okolí navrhovaného záměru

Ke kumulaci obslužné dopravy dobývacích prostorů může docházet na komunikaci II/292 ve
směru na Železný Brod a Semily. Z hlediska intenzit dopravy z kamenolomu Záhoří Proseč se jedná o
cca 2 nákladní vozidla od 7 do 14 tun denně a cca 20 nákladních automobilů o průměrné nosnosti 26
tun. Kumulace jiných vlivů se nepředpokládá.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Celá oblast náhorní plošiny Kozákovského hřbetu je významná z hlediska výskytu čedičových
výlevů. A proto se zde tato surovina důležitá zejména pro stavební účely těží ve dvou dobývacích prostorech (DP Smrčí a DP Záhoří Proseč). V těsné blízkosti výše zmíněných dobývacích prostorů se
nachází ještě jeden dobývací prostor. Jedná se o DP Chuchelna, na kterém však již byla těžba čediče
ukončena.
Rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč počítá s dotěžením okrajové partie vrchního výlevu a s postupným vytěžením i spodního čedičového výlevu s tím, že se maximální roční objem těžby
nezvýší.
Roční objem těžené suroviny v kamenolomu Záhoří Proseč se odvíjí od poptávky po zboží,
která je v posledních letech poměrně vyrovnaná, a proto se nepředpokládá, že by se měl doposud realizovaný průměrný roční objem těžby výrazně měnit. Z hlediska možných vlivů těžby na životní prostředí a obyvatele je záměr řešen pro maximální roční objem těžby 80 000 tun suroviny. Předpokládá
se, že tento roční objem těžené suroviny bude spíše nižší, což ukazuje těžba v minulých letech, která
se pohybovala od 63 000 tun do 69 000 tun za rok.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení
Navrhovaný záměr předpokládá rozšíření těžby čediče v dobývacím prostoru Záhoří Proseč a
také jeho zahloubení.
Stávající roční objem těžené suroviny v kamenolomu Záhoří Proseč se nezmění. V oznámení
je hodnocen maximální roční objem těžby 80 000 t.
Ve výhledu se předpokládá dotěžení zbývající okrajové partie vrchního výlevu, zahloubení
lomu na úroveň cca 434 m n. m. a odtěžení suroviny také ze spodního čedičového výlevu. Předpokládá se vytěžení celkového objemu 1 080 000 t suroviny.
Skrývky
Skrývka ze současné těžby čediče je uložena v západní, vytěžené části lomu.
V dobývacím prostoru Záhoří Proseč již není plánováno provádět v budoucnu skrývkové práce. Na celém území plánovaném k těžbě již byla skrývka v minulosti provedena.
Těžba a úprava suroviny
Těžba suroviny je v současnosti v kamenolomu Záhoří Proseč prováděna clonovými odstřely
se sklípkováním a pro rozšíření těžby se nezmění. Rozpojená surovina je nakládána rypadlem na nákladní auta a odvážena k dalšímu zpracování na úpravnu. Úpravna kameniva je stabilní a je umístěna
v severní části dobývacího prostoru, sestává z násypky, drtiče, třídiče a soustavy dopravních pásů.
Nově se plánuje ještě přistavět stabilní předdrtírnu, která by umožnila zpracovávat čedič také ze spodního hrubšího výlevu. Vytříděné výsledné frakce se ukládají na zemní skládky, ze kterých se pomocí
nakladače expedují.
Pro těžbu a následnou úpravu a přepravu vytěžené suroviny bude použita následující mechanizace:
•

bagr DH 103 – nakládání suroviny

•

nakladač T 801 S1 – přesun suroviny

•

drtič V8

•

mobilní třídicí linka – 3 frakce, výkon do 100 t/hod

•

těžké nákladní automobily – odvoz suroviny

Rekultivace
Rekultivace je úprava pozemků, která má zajistit, aby plochy devastované těžbou byly opět
způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině. Obecně se rekultivace týká zejména ploch, které devastací
ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo jiného využití. Rekultivaci je možno rozdělit na
rekultivaci technickou a rekultivaci biologickou.
Rekultivace technická je soubor opatření technické povahy, sestávající se obvykle z terénních
úprav pozemků, výsypek a odvalů, z jejich převrstvení skrývkou ornice nebo jiné zúrodnění schopné
zeminy, z hydrotechnických a hydromelioračních opatření a z obnovení nebo vybudování příjezdních
a provozních komunikací. Tato opatření se provádějí zpravidla před biologickou rekultivací.
Rekultivace biologická je soubor opatření biologické povahy, která následují zpravidla
po rekultivaci technické. Biologická rekultivace umožňuje navrácení zdevastovaných pozemků do
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kulturního stavu. Způsob provádění biologické rekultivace se řídí podle toho, jakým způsobem má být
území po ukončení rekultivace využíváno.
Účelem rekultivace v kamenolomu Záhoří Proseč je v maximální možné míře zahladit stopy
po těžbě suroviny a navrátit co největší výměry pozemků svému původnímu využití, případně navrátit
tyto pozemky jinému využití dle požadavků obcí, orgánů státní správy a vlastníků pozemků.
Celková plocha k plánované těžbě a následné rekultivaci je cca 8,77 ha. Přehled plánovaných
výsledných kultur po rekultivaci je uveden v následující tabulce:
Tab. č. 1: Rozdělení ploch pro rekultivaci
Plánovaná kultura po rekultivaci
pozemky určené k plnění funkcí lesa
vodní plocha - hluboká
vodní plochy - mělké
plochy sukcese a zeleně na ostatních plochách
ostatní plochy – ponechaný skalní výchoz
výměra celkem

Výměra (ha)
1,2483
4,8990
1,4645
0,7012
0,4570
8,77

Technická rekultivace
Převážná část vytěžené plochy spodní etáže bude ponechána jako vodní plocha
s předpokládaným využitím pro rybolov, rekreaci apod. s hloubkou vody cca 6 až 7 m. Úroveň dna
bude asi 434 m n. m., úroveň hladiny bude cca 440 až 441 m n. m. (předpokládaná úroveň umístění
odtoku), výměra těchto vodních ploch bude cca 4,899 ha. Část břehů bude ponechána bez rekultivace
pro zachování přístupu k vodě. V této části bude provedena také úprava svahu spodního řezu skrývkovými zeminami ve sklonu cca 1:2 až 1:3 (z důvodu bezpečnosti), v ostatních částech budou ponechány
stěny zahloubení bez úpravy.
V severní a jižní části bude provedeno částečné zasypání spodní etáže skrývkovými zeminami
a budou zde vytvořeny dvě litorální plochy (mělká voda, mokřad) o hloubce vody cca 0,1 až 1,5 m.
V severní části za hranicí těžebního řezu bude v případě potřeby tato plocha do plánovaného tvaru
zahloubena pomocí trhacích prací v rámci likvidace lomu a překryta vrstvou skrývkových zemin o
mocnosti 1 až 2 m pod hladinou vody dojde k sesvahování hrany skrývkových zemin mezi hlubokou a
mělkou částí ve sklonu cca 15 až 20° v závislosti na pohybech vody. Celková výměra těchto litorálních ploch bude cca 1,4645 ha.
Ve východní a jižní části lomu v délce cca 430 m bude ponechána lomová stěna bez jakýchkoliv rekultivačních zásahů. V prostoru mezi místní komunikací Záhoří – Proseč a touto lomovou stěnou
bude zřízen ochranný val o šířce cca 4 m a výšce cca 1 až 1,5 m, který bude sloužit jako zábrana pádu
osob a vozidel do lomu.
V jihozápadní a západní části lomu bude provedena skrývkovými zeminami úprava svahu
vrchního řezu ve sklonu cca 1:1,5 až 1:2. Celková výměra těchto upravených svahů bude cca 0,42 ha.
V minulosti již byla úprava svahu provedena na zhruba polovině plochy. Tyto svahy je plánováno
ponechat k samovolné sukcesi.
Severní část lomu dotčená těžbou (prostor pro umístění úpravny, manipulační plochy a plochy
odvalů) bude po likvidaci všech zařízení lomu a po urovnání terénu překryta vrstvou skrývkové zeminy o mocnosti 0,5 až 1 m a humusové hlíny a bude zalesněna.
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Biologická rekultivace
Jak je již uvedeno, v dobývacím prostoru Záhoří – Proseč je plánováno provedení částečné rekultivace na les, na vodní plochu a na sukcesní plochy. Provedení zemědělské rekultivace není plánováno.
Lesnická rekultivace je plánována v severní až severozápadní části dobývacího prostoru Záhoří – Proseč. Účelem této rekultivace bude na rekultivovaných pozemcích založit lesní porosty, aby v
dalším období plnily funkce lesa.
Způsob provedení lesnické rekultivace je převzat z dřívějšího plánu rekultivace, který vypracovala firma GEKON spol. s r. o. Plzeň v lednu 1996, a který byl schválen podmínkou č. 4 rozhodnutí
Okresního úřadu Semily č.j. ŽP 2450/95 Les 201/1 ze dne 18. 3. 1996. Návrh rekultivace vychází
z přírodních podmínek prostředí a z účelu nově zakládaných porostů. Již v období, po které bude ještě
probíhat těžba suroviny, dojde na upravených plochách ke vzniku spontánních druhotných porostů
dřevin, které vytvoří základ pro vytvoření takového stavu lesního porostu, který po zalesnění dále
nevyžaduje intenzivní ochranu. Přitom počet jedinců, jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová
skladba lesních dřevin musí dávat předpoklady pro vznik stanoviště vhodného lesního porostu.
Vzhledem k edafickým podmínkám stanoviště (hydricky – sušší, mělčí půdy, troficky – oligotrofně – mezotrofní) bylo navrženo pro počáteční vytvoření zapojení lesního porostu využít variantu
s borovicí lesní, která má širokou ekologickou amplitudu, namísto jedle. Předpokládá se tedy zajištění
lesního porostu ve skladbě buk lesní, borovice lesní, dub letní a množství 10 000 ks/ha. Sazenice buku
lesního (Fagus sylvatica) a borovice lesní (Pinus sylvestris) je nutné vzhledem k sušším stanovištním
podmínkám použít obalované (zapěstované), sazenice dubu letního (Quercus robur) se pěstují jako
prostokořenné. Jiné úpravy jako meliorační osevní postupy, hnojení, oplocování atd. nejsou uvažovány.
K výsadbě může být použit pouze zalesňovací materiál odpovídající provenience (sadba musí
pocházet z území, které svými základními ekologickými a růstovými podmínkami odpovídá místu
určení). Součástí realizace musí být i potvrzení o původu a průvodní listy reprodukčního materiálu
podle zákona č. 149/2003 Sb. Po provedení zalesnění se uvažuje tříletá pěstební péče (odstraňování
buřeně, ošetřování proti okusu zvěří apod.), která však není započítána do období biologické rekultivace, ale již do následného lesního obhospodařování.
Sukcesní plochy se budou nacházet na závěrných svazích v jihozápadní a jižní části lomu.
Kamenolomy jsou schopny již během těžby a zejména po jejím ukončení poskytnout životní prostor
mnoha rostlinným a živočišným druhům. Ponechání sukcesích ploch tomuto procesu výrazně napomáhá. Osídlení sukcesních ploch lze urychlit např. jejich posypáním pokosenou travou. Pouze
v případě, že se v okolí lomu vyskytují invazní druhy rostlin, bude třeba jejich výskyt na sukcesních
plochách eliminovat. Dále může být v případě potřeby na části těchto ploch provedeno lokální osetí
nebo vysazení některých druhů stromů nebo keřů.
Plochu zeleně na ostatních plochách je plánováno zřídit na ochranném valu, který má být vybudován ze skrývkových hmot podél místní komunikace Záhoří – Proseč. Předpokládá se, že na této
ploše po vybudování valu postupně dojde k uchycení náletových dřevin z okolních lesních porostů.
Tento nálet bude v případě potřeby následně doplněn výsadbou vhodných druhů dřevin a keřů tak, aby
porosty plnily ochrannou protierozní funkci a co nejvíce bránily vstupu osob nad lomovou stěnu.
Litorální plochy (mělká voda, bažina) je plánováno zřídit jako dvě samostatné plochy
v severní a jižní části 2. řezu. Předpokládá se, že tyto plochy budou postupně samovolně osídleny různými druhy rostlin a živočichů, kterým tento biotop vyhovuje. Vznik mokřadu či litorálních porostů
vázaných na vodu přispěje k celkovému zvýšení biologické diverzity daného území.
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Od výše uvedených přírodě blízkých způsobů biologické rekultivace (sukcesní a litorální plochy) lze očekávat vznik nových přírodně hodnotných ekosystémů a diverzifikaci flóry a fauny. Tím se
zvýší i celková ekologická stabilita území.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení těžby v rámci nového POPD:

2009

Termín ukončení těžby v rámci nového POPD:

2033 - 2040

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Liberecký

Obec:

Záhoří

Katastrální území:

Záhoří u Semil
Chuchelna

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí (rozšíření lomu za východní hranici DP Záhoří Proseč) – vydává Stavební
úřad v Semilech
Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – vydává OBÚ v Liberci podle § 19 zákona
č. 61/1988 Sb., v platném znění
POPD – Plán otvírky přípravy a dobývání schvaluje obvodní báňský úřad (OBÚ v Liberci) dle
§ 10 a § 17 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Celková plocha předmětného území, tj. plocha plánovaná k těžbě a následné rekultivaci
v posuzovaném dobývacím prostoru je 8,77 ha.
Navrhované rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč bude zasahovat na zemědělské pozemky (ZPF), na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a na pozemky zařazené jako „ostatní
plocha“.
Těžbou a rekultivací budou dotčeny kultury uvedené v následující tabulce.
Tab. č. 2: Přehled jednotlivých kultur dotčených těžbou a následnou rekultivací
Kultura dle KN
pozemky určené k plnění funkcí lesa
trvalé travní porosty
ostatní plochy
výměra celkem

Výměra v ha
2,9455
1,6706
4,1539
8,7700

Zemědělský půdní fond - ZPF
Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu,
půdy a konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje
o produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž údaje o ekonomickému efektu, který
za daných podmínek přinášejí. Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je třeba řešit
s příslušnými orgány.
Tab. č. 3: Pozemky ZPF dotčené těžbou
Výměra dotčené

Číslo dotčeného pozemku

Kód BPEJ

852/3

7.47.10

0,0784

3. třída

852/4

7.47.10

0,0867

3. třída

852/5

7.47.10

0,1061

3. třída

852/6

7.47.10

0,1173

3. třída

852/10

7.47.10

0,1240

3. třída

853/3

7.47.10

0,0033

3. třída

854/3

7.47.10

0,0040

3. třída

854/1

7.47.10

0,0019

3. třída

855/1

7.47.10

0,0268

3. třída

857

7.47.10

0,1201

3. třída

858/1

7.47.10

0,3025

3. třída

858/2

7.47.10

0,1906

3. třída

859

7.47.10

0,2428

3. třída

části parcely (ha)

- EKOLA group, spol. s r. o. -

Třída ochrany

15

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Kamenolom DP – Záhoří Proseč

Výměra dotčené

Číslo dotčeného pozemku

Kód BPEJ

863/2

7.22.13

0,1056

3. třída

868/2

7.22.13

0,1173

3. třída

868/3

nemá

0,0432

-

celkem

části parcely (ha)

Třída ochrany

1,6706

Pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL
Navrhované rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč bude zasahovat na několik pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Celková výměra dotčená záměrem (těžbou a následnou rekultivací) činí
celkem 2,9455 ha. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé pozemky.
Tab. č. 4: Pozemky PUPFL dotčené těžbou
Výměra dotčeČíslo dotčeného pozemku

né části parcely
(ha)

848/1

0,1202

849

0,3604

852/7

0,7940

852/8

0,2746

860

0,0994

862/1

0,3649

862/2

0,2334

863/1

0,360

864

0,0823

868/1

0,0148

870

0,0413

1173/1

0,1212

216/2

0,079

celkem

2,9455

2. Voda
Při provoz kamenolomu Záhoří Proseč bude spotřebovávána voda v sociálním zařízení. Voda
zde bude využívána pro splachování toalet, sprchy a umývárnu. Voda je dostupná z obecního vodovodu. Předpokládaná spotřeba vody bude odvozena z vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Potřeba vody dle vyhlášky je stanovena na 30 m3/rok/os/směnu. Předpokládaná potřeba vody je na základě tohoto údaje odhadována pro 7
zaměstnanců v jednosměnném provozu na 210 m3/rok.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Plánovaným rozšířením těžby v rámci DP Záhoří Proseč nedojde k navýšení celkového stávajícího ročního objemu těžby v kamenolomu Záhoří Proseč. V kamenolomu Záhoří Proseč bude využí-
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vána elektrická energie pro pohon mechanizmů k těžbě, úpravě a přepravě vytěžené suroviny. Dále
bude spotřebovávána elektrická energie pro provoz zázemí kamenolomu. Roční spotřeba elektrické
energie je odhadována na 79,714 kW.
Ze surovinových zdrojů bude pro strojní a automobilové vybavení využívána nafta. Její spotřeba bude činit cca 39 000 l/rok.
Pro údržbu strojního zařízení, zejména pro mazání strojů, budou používána maziva, jejichž
množství nelze v této fázi odhadnout.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Širší okolí záměru je charakteristické poměrně hustou komunikační sítí. Stěžejní osou je rychlostní silnice R10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov). Další důležité komunikace jsou silnice druhé
třídy číslo 282 (Radostná pod Kozákovem – Železný Brod), číslo 283 (Turnov – Stará Paka), číslo 288
(Semily – Železný Brod), číslo 289 (Roprachtice – Semily) a číslo 292 (Železný Brod – Jilemnice).
Intenzity dopravy na vybraných úsecích těchto komunikací zobrazuje Obrázek 3.
Obrázek 3: Intenzity dopravy na komunikační síti v okolí záměru

Zdroj: ŘSD ČR
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Tab. č. 5: Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v roce 2007– přepočet dle výhledových koeficientů
ŘSD ČR
Celoroční průměrná intenzita dopravy
Číslo
Rok

2007

282

2007

282

2007

282

2007

283

2007

283

2007

288

2007

288

2007

289

2007

292

2007

292

(počet vozidel/24 hod)

Sčítací úsek

silnice

5 – 4590 (Lestkov, vyús. 283 - Loktuše, zaús. 283)
5 – 2470 (Loktuše, zaús. 283 – hranice
okr. Semily a Jablonec n. N.)
4 – 3300 (hranice okr. Semily a Jablonec n. N. – Železný Brod)
5 – 2460 (Lestkov, vyús. z 282 - vyús.284 -"Zelený háj")
5 – 1080 (vyús. 284-"Zelený háj" Bořkov, vyús. 289)
4 – 3350 (Železný Brod – hranice okr.
Jablonec n. N. a Semily)
5 – 4730 (hranice okr. Jablonec n. N. a
Semily - zaús. do 289)
5 – 1070 (vyús.z 283 – Semily)
4 – 3380 (Železný Brod - hranice okr.
Jablonec n. N. a Semily)
5 – 1060 (hranice okr. Jablonec n. N. a
Semily – Semily)

Těžká

Osobní

vozidla

vozidla

808

Motocykly

Součet

3 873

28

4 709

321

2 223

24

2 568

321

2 223

24

2 568

852

3 000

35

3 887

1 109

4 137

24

5 270

75

456

15

546

75

456

15

546

1 626

6 100

41

7 767

108

494

2

604

663

2 649

12

3 324

Pozn. Přepočet intenzit dopravy byl proveden z výchozího roku 2005 (Sčítání ŘSD ČR, 2005) na základě
výhledových koeficientů ŘSD ČR.

Tab. č. 6: Výhledové intenzity dopravy na dotčených komunikacích pro rok 2010 – přepočet dle výhledových koeficientů ŘSD ČR
Celoroční průměrná intenzita dopravy
Číslo
Rok

silnice

2010

282

2010

282

2010

282

2010

283

2010

283

Sčítací úsek

5 – 4590 (Lestkov, vyús. 283 - Loktuše, zaús. 283)
5 – 2470 (Loktuše, zaús. 283 – hranice
okr. Semily a Jablonec n. N.)
4 – 3300 (hranice okr. Semily a Jablonec n. N. – Železný Brod)
5 – 2460 (Lestkov, vyús. z 282 - vyús.284 -"Zelený háj")
5 – 1080 (vyús. 284-"Zelený háj" -

(počet vozidel/24 hod)
Těžká

Osobní

vozidla

vozidla

861

Motocykly

Součet

4 122

27

5 010

342

2 367

24

2 733

342

2 367

24

2 733

908

3 193

35

4 136

1 182

4 404

24

5 610
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Celoroční průměrná intenzita dopravy
Číslo
Rok

(počet vozidel/24 hod)

Sčítací úsek

silnice

Těžká

Osobní

vozidla

vozidla

80

Motocykly

Součet

486

15

581

80

486

15

581

1 732

6 493

40

8 265

115

525

2

642

706

2 820

12

3 538

Bořkov, vyús. 289)
2010

288

2010

288

2010

289

2010

292

2010

292

4 – 3350 (Železný Brod – hranice okr.
Jablonec n. N. a Semily)
5 – 4730 (hranice okr. Jablonec n. N. a
Semily - zaús. do 289)
5 – 1070 (vyús.z 283 – Semily)
4 – 3380 (Železný Brod - hranice okr.
Jablonec n. N. a Semily)
5 – 1060 (hranice okr. Jablonec n. N. a
Semily – Semily)

Pozn. Přepočet intenzit dopravy byl proveden z výchozího roku 2005 (Sčítání ŘSD ČR, 2005) na základě
výhledových koeficientů ŘSD ČR.

Transport upravené suroviny z kamenolomu Záhoří Proseč
Transport suroviny k odběratelům bude realizován těžkými nákladními automobily (nákladní
automobily o nosnosti od 7 do 14 tun a nákladní automobily s průměrnou nosností 26 tun), a to pouze
v denní době. Nákladní automobily o nosnosti od 7 do 14 tun budou jezdit v množství cca 2 vozidla za
den, nákladní automobily o průměrné nosnosti 26 tun budou jezdit v množství cca 20 vozidel denně.
Kromě těžkých nákladních automobilů bude záměr generovat i pohyby osobních automobilů zaměstnanců kamenolomu (3 osobní automobily tam a zpět za den). Surovina bude expedována zejména od
dubna do listopadu, a to od 6 h do 14 h, výjimečně do 19 h.
Nákladní vozidla po naložení suroviny vyjíždí z kamenolomu Záhoří Proseč po obslužné komunikaci, která vede mimo obytnou zástavbu, z převážné části volným terénem v polích. Na jihu obce
Proseč vyúsťuje na komunikaci II/292. Zde se doprava rozpadá ve směru na Železný Brod (90 %) a
dále na Prahu a směrem na Semily (10 %).
Infrastruktura
V kamenolomu Záhoří Proseč se nachází váha, provozní budova s kancelářemi, šatnou, dílnou
a sociálním zařízením. Zaměstnanci pracují na jednu směnu. Vlastní těžební činnost probíhá zhruba od
poloviny dubna do poloviny prosince, kdy se těžba zastavuje a začíná probíhat údržba a opravy strojů.
Expedice suroviny probíhá zejména od dubna do listopadu.
Ochranná pásma
Okrajem dobývacího prostoru Záhoří Proseč prochází nadzemní elektrické vedení 35 kV.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Součástí tohoto oznámení v příloze č. 1 je podrobná Rozptylová studie. Pro posouzení provozu dobývacího prostoru jsou zdroje rozděleny na plošné (těžba, úprava kameniva a pojezdy automobilů po areálu) a liniové (související doprava po komunikacích).
a/ plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování emisí je vlastní těžba a jejich následná úprava, dále pojezdy
bagru a další mechanizace využívané k přesunu suroviny v areálu kamenolomu.
Tab. č. 7: Umístění plošného zdroje znečištění ovzduší
Název zdroje

souřadnice x *

souřadnice y *

souřadnice z

Těžba kameniva

-673806,9

-991993,1

434,0

Úprava kameniva

-673707,0

-991909,1

440,8

Mechanizace

-673707,0

-991909,1

440,0

* k výpočtu byl použit souřadný systém JTSK

Tab. č. 8: Emise z plošného zdroje – těžba a úprava kameniva
Emise tuhých znečišťujících látek
t/rok

název zdroje
Varianta A

Varianta B

Těžba kameniva

27,6

32

Úprava kameniva

41,4

48

Tab. č. 9: Emise z plošného zdroje - mechanizace
Emise
kg/rok

mechanizace
NOx

CO

Benzen

PM10

Varianta A

41,236

5,856

0,028

9,369

Varianta B

47,810

6,789

0,033

10,862

b/ liniové zdroje znečištění
Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména související dopravou.
Spalovací motory nákladních automobilů přijíždějících do lomu a odvážejících kámen a osobní doprava zaměstnanců.
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Tab. č. 10: Údaje o emisích jednotlivých polutantů způsobených dopravou, která je vyvolaná provozem
záměru na jednotlivých úsecích komunikační sítě
Oxidy dusíku

Oxid uhelnatý

Benzen

PM10

(g/km/hod)

(g/km/hod)

(g/km/hod)

(g/km/hod)

19,335

35,940

2,230

0,188

II/292 směr Semily

1,933

3,594

0,223

0,019

II/292 směr železný Brod

17,401

32,346

2,007

0,169

Liniové zdroje
Kamenolom – výjezd na
II/292

2. Odpadní vody
a/ dešťové vody
Dešťové vody z kamenolomu a z provozní budovy se budou přirozeně vsakovat anebo odtečou
do blízkého vodoteče.
c/ splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody, které budou vznikat v provozní budově budou svedeny do žumpy,
odkud budou pravidelně vyváženy.

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následující tabulce přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při těžební činnosti. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s nimi.
S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného
orgánu státní správy.
Tab. č. 11: Přehled předpokládaných odpadů
Kód druhu či
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie odpadu

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

O

13 01 10

Nechlorované hydraulické minerální oleje

N

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

14 06 03

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastový obal

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže

N
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Kód druhu či
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie odpadu

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

Vyřazená vozidla (autovraky z různých druhů dopravy (včetně stavebních
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 17

Železné kovy

O

16 01 08

Neželezné kovy

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

16 06 02

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 21

Zářivka a jiný odpad s obsahem rtuti

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

15 02 03
16 01

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Všechny vznikající odpady jsou z hlediska mechanismu svého vzniku rozděleny na dvě skupiny:
• skupina odpadů A vznikajících při vlastní těžební činnosti
• skupina odpadů B vznikajících při obslužných činnostech

Skupina odpadů A
V případě znečištění suroviny nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo z těžebních
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 a 17 05 05), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.

Skupina odpadů B
Pro údržbu strojního zařízení, zejména pro centrální mazání strojů, budou použita maziva jejichž množství nelze v této fázi určit.
„Vyjeté“ a upotřebené oleje budou vznikat při provozu těžebních strojů. Jedná se převážně
o nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (13 02 05 N). Nakládání s těmito odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Dále budou také vznikat absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (15 02 02 N) a
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
(15 12 03).
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (15 01 10)
budou shromažďovány v uzavřeném kontejneru, který bude současně transportním obalem. Po naplnění bude kontejner odvezen k odstranění.
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Technický benzín je používán při drobných údržbách těžebních strojů k čištění součástek.
Zbylý znečištěný benzín (14 06 03 N) bude shromažďován ve sběrné nádobě v zajištěném skladu
a ihned po naplnění bude odvážen k odstranění.
V rámci provozu těžebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (16 06
01 N, 16 06 02). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto
v případě vzniku tohoto odpadu budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona
č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Ojeté pneumatiky, gumové předměty, části pneumatik, gumových předmětů, dopravníkových
pásů (16 01 03, 07 02 99) se budou shromažďovat na vyhrazeném místě a budou odváženy k odstranění. Vhodné odstranění (recyklaci) odpadu 16 01 03 musí zajistit podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb.
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží.
Čistý obalový papír, papír z kanceláří, noviny (15 01 01, 20 01 01) budou shromažďovány
ve sběrných nádobách a odevzdávány do sběrny.
Případné použité díly a součástky strojů a zařízení (16 01 17, 16 01 18) budou shromažďovány
a následně odváženy do výkupu sběrných surovin.
Upotřebené nefunkční zářivky a výbojky (20 01 21 N) se po výměně budou shromažďovat na
zvoleném místě a následně bude zajištěn jejich zpětný odběr.
Komunální odpad a další obdobné odpady (20 03 01, 20 03 03, 15 01 02) vznikající z provozu
administrativního a sociálního zázemí jsou shromažďovány ve sběrných nádobách a následně smluvně
odváženy.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu je povinen posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2 zákona.
Za provozu kamenolomu by nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při běžném provozu a při údržbě strojního
zařízení.

4. Hluk
Zdroje hluku
Zdroje hluku, které je potřeba vzít v úvahu při zjišťování vlivu těžby, zpracování, přepravy vytěžené suroviny a následné rekultivace na stav akustické situace v zájmovém území, jsou následující:
a/ bodové zdroje hluku v kamenolomu
Tuto skupinu zdrojů hluku tvoří stabilní technologická zařízení v prostoru kamenolomu a mobilní mechanismy (nakladač, buldozer, bagr), jejichž pohyb je omezen hranicemi areálu kamenolomu.
Stabilním technologickým zařízením je drtič, třídící linka a počítá se ještě s instalací předdrtiče.
V následující tabulce jsou uvedeny akustické parametry zařízení použitých při těžbě v kamenolomu.
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Tab. č. 12: Průměrné hladiny akustického tlaku A u vybraných strojů použitých při těžbě v lomu

Mechanismus

Etapa

Nakladač (bagr)

Hladina akustického tlaku A (dB)

76 dB v 10 m
Rekultivační práce

Buldozer

79 dB v 10 m

Třídící linka

81,7 dB v 10 m

Drtič (stávající)

Předdrtič (nová technologie)

87 dB v 10 m
Vlastní těžba a zpracování

Nakladač (bagr DH 103)

T 801 S1
Nákladní auto

87 dB v 10 m

79 dB v 10 m

Přeprava materiálu v lomu

80 dB v 10 m

Expedice

76 dB v 10 m

Poznámka: Vzhledem k tomu, že nebyla v době zpracování akustické studie známa hladina akustického výkonu
stroje, ani hladina akustického tlaku stroje v dané vzdálenosti, byla hodnota hladiny akustického výkonu stanovena na základě zkušeností s těmito zařízeními a odborném odhadu.

b/ liniové zdroje hluku (obslužná doprava kamenolomu)
Tuto skupinu zdrojů hluku tvoří mobilní zdroje hluku, které se pohybují jak v areálu kamenolomu, tak i na okolních komunikacích. Jsou to zejména nákladní vozidla zajišťující přepravu vytěžené
suroviny. Dále do lomu také přijíždějí vozidla zaměstnanců kamenolomu, jejichž intenzita provozu je
ve srovnání s nákladními automobily vozícími vytěženou surovinu mnohem menší.
Odvoz vytěžené suroviny bude prováděn těžkými nákladními vozy. Nákladní vozy jedou po
místní komunikaci k silnici II/292, kde se dělí do dvou směrů (na Železný Brod a Semily).
90 % z celkového počtu dopravy z kamenolomu pojede směrem na Železný Brod, zbývajících
10 % z celkového počtu dopravy z kamenolomu pojede směrem na Semily. Intenzity obslužné dopravy jsou popsány v následující tabulce.
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Tab. č. 13: Intenzita vozidel způsobená záměrem za hodinu v denní
době (od 6 do 14 hod)

Komunikace

II/292

Počet jízd nákladních
vozidel směrem na Železný Brod

Počet jízd nákladních
vozidel směrem na Semily

za 8 hodin

za hodinu

za 8 hodin

za hodinu

40

5

4

1

5. Vibrace
Vibrace mohou být způsobeny zejména dopravou vytěžené suroviny, na které se hlavní měrou
podílejí těžká nákladní vozidla. Tento negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou
roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto
staveb a budov od osy komunikace.
Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí stávající komunikace. Pokud
vibrace působí ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje
drnčením oken. Zdroji infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance
vznikající v jednotlivých konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Vzhledem ke vzdálenosti chráněné zástavby od zdroje se negativní vliv dopravy vytěžené suroviny nepředpokládá.

6. Záření
Zájmové území spadá dle Mapy radonového indexu geologického podloží (ČGS) do střední
kategorie radonového indexu, která je charakteristická pro bazické neovulkanity, sedimenty a fylity.
Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy vytěžené suroviny nedochází k žádnému
zatížení okolí radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením.

7. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu kamenolomu, je kontaminace povrchových a
podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení určených
k dobývání suroviny a při možné havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny.
Při nevhodném způsobu těžby by mohlo dojít k lokálnímu sesutí svahů těžební jámy. Zásahem
do hydrogeologických poměrů podloží ložiska by mohlo dojít k narušení hladiny podzemní vody.
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Dopady na okolí
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových
a podzemních vod v širokém okolí.
Narušením hladiny podzemní vody by mohlo dojít ke ztrátě podzemní vody v okolních studních.
Preventivní opatření
Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět důslednou průběžnou kontrolu zařízení.
V prvé řadě je zapotřebí:
• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových i podzemních vod dopravním a těžebním provozem (např. úkapové vany pod odstavenou technikou),
• tankování a údržbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném místě,
zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí,
• pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním orgánem.
Vzhledem k možnému narušení hladiny podzemní vody v zájmovém území je zapotřebí:
• nepřekročit stanovenou bázi těžby (434 m n. m.)
• v případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě zajistit odborný dohled.
Následná opatření
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy, únikem nafty z prasklé hadice,
apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem.
V případě většího úniku ropných látek je nutné dodržovat zásady a postupy uvedené
v havarijním plánu, zejména:
• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek,
• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol),
• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob.
V případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě je nutné:
• pozastavit těžební práce v inkriminovaném místě,
• zabránit dalšímu zásahu do podzemní vody.
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C. ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. je
vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management.
Na následujícím obrázku je patrný systém ÚSES v dotčeném území a v jeho blízkém okolí.
Obrázek 4: Územní systém ekologické stability v okolí posuzovaného záměru

Zdroj: https://maps.kraj-lbc.cz
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Legenda k Obrázku 4

V okolí posuzovaného záměru se nachází následující prvky ÚSES:
NRBC Údolí Jizery a Kamenice (č. 1)
Umístění:

cca 700 m východně od posuzovaného záměru

Popis:

navržené nadregionální biocentrum podél řeky Jizery

Konflikt:

nebude dotčeno

RBC Kozákov (č. 2)
Umístění:

cca 2000 m jihozápadně od posuzovaného záměru

Popis:

regionální biocentrum zahrnující NPP Kozákov

Konflikt:

nebude dotčeno

LBC U lomů (č. 3)
Umístění:

v těsné blízkosti posuzovaného záměru

Popis:

vymezené lokální biocentrum

Konflikt:

nebude dotčeno

LBC Smrčí (č. 4)
Umístění:

cca 800 m severozápadně od posuzovaného záměru

Popis:

navržené lokální biocentrum

Konflikt:

nebude dotčeno
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LBC Prameniště (č. 5)
Umístění:

cca 1700 m jihozápadně od posuzovaného záměru

Popis:

vymezené lokální biocentrum

Konflikt:

nebude dotčeno

LBC Pelechov (č. 6)
Umístění:

cca 1900 m severozápadně od posuzovaného záměru

Popis:

vymezené lokální biocentrum

Konflikt:

nebude dotčeno

LBC Bítouchov (č. 7)
Umístění:

cca 2000 m východně od posuzovaného záměru

Popis:

vymezené lokální biocentrum

Konflikt:

nebude dotčeno

Tato lokální a nadregionální biocentra propojují biokoridory (NRBK, RBK, LBK). V těsné
blízkosti posuzovaného záměru probíhá vymezený lokální biokoridor, který však posuzovaným záměrem nebude dotčen.

2. Významný krajinný prvek (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky,
meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a
jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a
krajinotvornou funkci.
V řešeném území nejsou žádné registrované významné krajinné prvky evidovány.
Z významných krajinných prvků definovaných ze zákona se v předmětném území nachází VKP lesního charakteru. Jedná se o lesní porost nacházející se západně od posuzovaného záměru. K zásahu do
tohoto významného krajinného prvku nedojde.

3. Zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky a památné
stromy
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, přírodního parku ani významného krajinného prvku.
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Obrázek 5: Zvláště chráněná území v okolí posuzovaného záměru

Zdroj: https://maps.kraj-lbc.cz

Nejbližšími chráněnými územími přírody jsou:
CHKO Český ráj (č. 1)
Výměra:

181,5 km2

Vyhlášeno:

1955

Nadmořská výška:

235 - 744 m

Okresy:

Semily, Mladá Boleslav a Jičín

Popis:

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba
skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra
Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým
prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.
Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst
a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

Konflikt se záměrem: není
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PR Údolí Jizery u Semil a Bítouchova (č. 2)
Výměra:

39,28 ha

Vyhlášeno:

1951

Nadmořská výška:

300 – 500 m

Území obce:

Semily, Chuchelna

Popis:

Hluboké údolí řeky Jizery mezi Bítouchovem u Semil a Podspálovem
je zahloubené do různých krystalických hornin. Nachází se tu květnaté
bučiny s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy malolisté
(Tilia cordata) a jedle bělokoré (Abies alba). V okolí řeky se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinlus cinlus) a konipas horský (Motacilla cinerea).

Konflikt se záměrem: není
PP Galerie (č. 3)
Výměra:

5,54 ha

Vyhlášeno:

1990

Nadmořská výška:

310 – 385 m

Území obce:

Semily

Popis:

Skalní soutěska se stěnami vysokými až 40 m vytvořená řekou Jizerou
v masivu albitické žuly. Přírodní památka byla vyhlášena na ochranu
populace lomikámenu trsnatého vlnatého (Saxifraga rosacea ssp.
steinmannii) vyskytujícího se na stěnách soutěsky.

Konflikt se záměrem: není
NPP Kozákov (č. 4)
Výměra:

159,39 ha

Vyhlášeno:

1985

Nadmořská výška:

370 – 730 m

Území obce:

Mírová pod Kozákovem, Radostná pod Kozákovem

Popis:

Jihozápadní svahy vrchu Kozákov jsou významné z geologického,
mineralogického a botanického hlediska. Vegetace Kozákova je pestrá
se zbytky přirozených borů a bučinami. V tomto chráněném území
hnízdí některé druhy ptáků typické pro skalní města, např. výr velký
(Bubo bubo), krkavec velký (Corvus corax) a poštolka obecná (Falco
tinnunculus).

Konflikt se záměrem: není
Přírodní park Maloskalsko (č. 5)
Výměra:

2935 ha

Vyhlášeno:

1997
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Maloskalsko je součástí CHKO Český ráj. Vzhledem k rozmanitému
geologickému podkladu představuje Maloskalsko pestrou škálu společenstev a druhů, v níž se vyjímají reliktní prvky a zbytky původní vegetace na těžko přístupných stanovištích. Svahy jsou pokryty smíšenými lesy s převahou buku a habru, zatímco ve vrcholových partiích
převládají acidofilní bory a borové doubravy. Z nelesních ekosystémů
jsou zde zastoupeny podmáčené louky, drobná lesní prameniště nebo
bývalé pískovcové lomy.

Popis:

Konflikt se záměrem: není
Památné stromy:
•

Lípa v Záhoří (č. 6) – Tilia cordata (rok vyhlášení – 1996, obvod 416 cm). Nebude
záměrem dotčena.

4. NATURA 2000
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které používají smluvní ochranu nebo jsou chráněny
jako zvláště chráněná území.
V zájmovém území se nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krajského úřadu Libereckého kraje (č. j. KULK 66657/2007 ze dne 14. 11.2007)
lze vyloučit významný vliv předloženého projektu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Stanovisko je součástí kapitoly H předloženého oznámení.

5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Záhoří
Krajina kolem obce Záhoří byla osídlena a vsi založeny koncem 12. stol. V některých pramenech se hovoří dokonce o osídlení snad již v 10. stol, kdy zde existovalo zemské krajiště, ležící na
horní Jizeře. Podle pověsti byl v Záhoří nejprve zemanský dvůr, na němž hospodařil rod Hloušků.
Podle zprávy Archivu země české není v zemských deskách statek Záhoří veden a rod Hloušků se tu
objevuje až roku 1662. Ves Záhoří proto vznikla založením na místě pustém a nikoliv rozdělením
dvora.
Ves Záhoří má dvě části. Část horní, větší, objímající v půlkruhu horní náves, kde je pramen
hojné vody a tvoří ji samé hospodářské usedlosti a dolní část, rozloženou podél dolní návsi a při potoku. Tuto část vytvořily ostatní selské usedlosti, které kdysi tvořily jeden statek. Jméno vsi pochází od
polohy za horou.
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6. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Dle Českého statistického úřadu žilo v obci Záhoří k 31. 12. 2006 celkem 513 obyvatel (252
mužů a 261 žen).
Tab. č. 14: Demografické údaje ZÚJ Záhoří k 31. 12. 2006
Počet bydlících obyvatel celkem

513

Muži

252

Ženy

261

Průměrný věk obyvatel – celkem

40,3

Průměrný věk obyvatel – muži

39,2

Průměrný věk obyvatel –ženy

41,3

Zdroj: ČSÚ

7. Staré ekologické zátěže
Systém evidence starých ekologických zátěží, zkráceně SESEZ, byl zpracován na základě projektu Ministerstva životního prostředí ČR č. PPŽP/550/3/96 a PPŽP/550/3/97. Výsledným produktem
je program, který ovládá databázi údajů o zátěži v ŽP a propojuje prostředí databáze s mapovým prostředím (GIS). Systém tak umožňuje vést systematicky údaje k místům na zemském povrchu, která
nějakým způsobem působí negativně na životní prostředí.
Nyní je databáze SESEZ převedena na Integrovanou databázi o zátěžích na životním prostředí,
která obsahuje více jak 7 000 lokalit. Zejména se jedná o skládky a v menší míře i o kontaminovaná
území průmyslových, zemědělských nebo vojenských podniků. Vzhledem k tomu, že databáze není
primárně určena k evidování zátěží obsahujících dusíkaté sloučeniny, není v ní možné nalézt všechny
lokality s příslušnou kontaminací, ale jejich počet narůstá úměrně s nárůstem přidávaných lokalit.
V území navrhovaného záměru se nenachází žádná stará ekologická zátěž. Ve vzdálenosti přibližně 2 km jihovýchodně se nachází registrovaná stará ekologická zátěž – skládka Bítouchov.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší
Klima
Území řešeného záměru náleží do Železnobrodského bioregionu. Dle Quitta leží západní okraj
území v mírně teplé oblasti MT 4, chladnější východ v MT 2, Kozákov a vyšší severní části v chladné
oblasti CH 7.
Podnebí je mírně teplé až chladnější, bohatě zásobené srážkami, které rychle stoupají směrem
k úpatí Jizerských hor a Krkonoš. Území jižně od Semil má srážky pod 800 mm, Železný Brod asi 883
mm a průměrnou teplotu 7,4 °C. Členitý reliéf podmiňuje dosti značné místní rozdíly, hluboké údolní
zářezy se vyznačují teplotními inverzemi.
Orientační informace o klimatu oblasti v letech 2004, 2005 a 2006 lze získat ze stanice ČHMÚ
Liberec.
Tab. č. 15: Meteorologické údaje ze stanice Liberec (zdroj :ČHMÚ)
Rok

2004

2005

2006

Průměrná teplota (°C)

8,0

8,0

8,6

Délka trvání slunečního svitu (h)

1579,2

1795,4

1788,9

Úhrn srážek (mm)

789,0

789,8

852,0

Tab. č. 16: Celková větrná růžice pro lokalitu Turnov 10 m nad terénem
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

8,0 %

7,0 %

13,97 %

11,0 %

6,0 %

9,0 %

14,0 %

10,99 %

20,04 %

Pozn.: Četnost bezvětří je rozpočítána do 1. třídy rychlosti větru podle četnosti směrů.

V předchozí tabulce je uveden odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Turnov. Větrná růžice
byla zpracována Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze jako podklad pro metodiku výpočtu
znečištění ovzduší. Tato větrná růžice je platná ve výšce 10 m nad zemí a četnosti jednotlivých směrů
větrů jsou uvedeny v %.
Kvalita ovzduší
Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého hydrometeorologického úřadů pro roky 2004, 2005 a 2006.
Nejbližší měřící stanice NO2, CO, suspendované částice PM10 a benzen, začleněné do AIM
ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) leží v Liberci (kód
stanice ČHMÚ 1016), v Radimovicích (kód stanice 1307) a Jablonec město (kód stanice 1017).
Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci
v okolí posuzovaného záměru.
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Tab. č. 17: Oxid dusičitý – NO2
Rok

měřený ukazatel

Liberec - město

Radimovice

Jablonec - město

kód stanice

ČHMÚ 1016

ČHMÚ 1307

ČHMÚ 1017

3

maximální denní koncent- 122,6 µg.m naměřeno
2004

race

21.12.2004

průměrná roční koncent-

26,0 µg.m-3

race
race

25,9 µg.m-3

race
race

25,9 µg.m-3

race

22,1 µg.m-3
156,3 µg.m-3 naměřeno

neuvedeno

30.1. 2006

průměrná roční koncent-

25.3. 2005

15,9 µg.m-3

maximální denní koncent- 132,9 µg.m-3 naměřeno
2006

21,3 µg.m-3
125,3 µg.m-3 naměřeno

neuvedeno

16.3. 2005

průměrná roční koncent-

1. 4. 2004

16,2 µg.m-3

maximální denní koncent- 142,9 µg.m-3 naměřeno
2005

90,1 µg.m-3 naměřeno

neuvedeno

2.2.2006

20,1 µg.m-3

23,3 µg.m-3

Tab. č. 18: Oxid uhelnatý – CO
měřený ukazatel

Liberec - město

kód stanice

ČHMÚ 1016

maximální

3123,2 µg.m-3 naměřeno

8-hodinová koncentrace

2.2. 2004

průměrná roční koncentrace

530,1 µg.m-3

maximální

2409,4 µg.m-3 naměřeno

8-hodinová koncentrace

11.2. 2005

průměrná roční koncentrace

517,6 µg.m-3

maximální

2851,6 µg.m-3 naměřeno

8-hodinová koncentrace

29.1. 2006

průměrná roční koncentrace

495,5 µg.m-3

Rok

2004

2005

2006

Tab. č. 19: Suspendované částice - PM10

Rok

2004

měřený ukazatel

Liberec - město

Radimovice

kód stanice

ČHMÚ 1016

ČHMÚ 1307

Maximální denní koncentra-

174,0 µg.m3 naměřeno

ce

19.3. 2004

průměrná roční koncentrace

2005

2006

maximální denní koncentrace

-3

29,5 µg.m

323,0 µg.m-3 naměřeno
4.4. 2005
-3

neuvedeno
-3

30,7 µg.m

Jablonec město
ČHMÚ 1017
290,0 µg.m3
naměřeno
27,8 µg.m3
321,0 µg.m3

neuvedeno

naměřeno 30.4.
2005

průměrná roční koncentrace

30,1 µg.m

30,1 µg.m

30,1 µg.m-3

maximální denní koncentrace

237,0 µg.m-3 naměřeno

neuvedeno

205,0 µg.m-3

29.1. 2006
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Rok

Jablonec -

měřený ukazatel

Liberec - město

Radimovice

kód stanice

ČHMÚ 1016

ČHMÚ 1307

ČHMÚ 1017

průměrná roční koncentrace

29,3 µg.m-3

29,6 µg.m-3

30,4 µg.m-3

město
2006

Tab. č. 20: Benzen
Rok

měřený ukazatel

Liberec - město

kód stanice

ČHMÚ 1016

2004 průměrná roční koncentrace

neuvedeno

2005 průměrná roční koncentrace

1,6 µg.m-3

2006 průměrná roční koncentrace

1,5 µg.m-3

2. Počáteční akustická situace
Dne 8. dubna 2008 bylo provedeno kalibrační osmihodinové měření hladiny akustického tlaku
z dopravy a z provozu lomu ve venkovním prostředí v obci Proseč. Měření probíhalo v době od 6 do
14 hod ve třech měřicích bodech. Měřicí bod M.M.1 byl umístěn u domu čp. 44, měřicí bod M.M.2
byl umístěn u domu čp. 40 a měřicí bod M.M.3 byl umístěn u domu čp. 41.
Měřicí bod M.M.1 (Proseč, rodinný dům čp. 44) – měřicí mikrofon umístěn 2 m před čelní
fasádou ve směru k místní komunikaci, cca 28 m od okraje příjezdové komunikace a od komunikace
II/292 cca 60 m, výška mikrofonu 2 m nad terénem (ve výšce středu okna). Měřeno v průběhu celé
pracovní směny (od 6 do 14 hod) za běžného provozu v lomu.
Měřicí bod M.M.2 (Proseč, rodinný dům čp. 40) – měřicí mikrofon umístěn 2 m před fasádou ve směru k lomu, ve vzdálenosti cca 423 m od drtiče a cca 221 m od výjezdu z lomu (váha –
odjezd nákladních automobilů), výška mikrofonu 1,5 m nad terénem (ve výšce středu okna). Měřeno
bylo za běžného provozu v lomu.
Měřicí bod M.M.3 (Proseč, rodinný dům čp. 41) – měřicí mikrofon umístěn 2 m před fasádou ve směru k lomu, ve vzdálenosti cca 351 m od drtiče a cca 241 m od výjezdu z lomu (váha –
odjezd nákladních automobilů), výška mikrofonu 1,5 m nad terénem (ve výšce středu okna). Měřeno
bylo za běžného provozu v lomu.
Na následujícím obrázku jsou patrné měřicí body.
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Obrázek 6: Umístění měřicích bodů

Při měření bylo provedeno i sčítání dopravy na místní komunikaci Záhoří Proseč.
Tab. č. 21: Intenzity dopravy na místní komunikaci
Proseč čp. 44 - 8. 4. 2008
interval

směr A - do lomu

směr B - z lomu

oba směry celkem

OA

NA

celkem

OA

NA

celkem

OA

NA

celkem

06:00 - 07:00

0

1

1

1

3

4

1

4

5

07:00 - 08:00

0

0

0

2

1

3

2

1

3

08:00 - 09:00

2

7

9

0

3

3

2

10

12

09:00 - 10:00

4

0

4

2

3

5

6

3

9

10:00 - 11:00

0

5

5

1

3

4

1

8

9

11:00 - 12:00

3

4

7

0

5

5

3

9

12

12:00 - 13:00

4

2

6

2

2

4

6

4

10

13:00 - 14:00

0

2

2

0

3

3

0

5

5

celkem za 8 h

13

21

34

8

23

31

21

44

65

Vysvětlivky: OA – osobní vozidla, NA – nákladní vozidla, Celkem – součet nákladních a osobních vozidel

Celkový počet vozidel v obou směrech na místní komunikaci od 6 do 14 hod byl 65 vozidel (z
toho 44 nákladních vozidel). Změřená hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí z dopravy je
LAeq = 56,3 dB.
Dále byla změřena i ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí z provozu
kamenolomu (těžba a nakládka v lomu, čelisťový drtič, jízda nákladních automobilů do lomu a
z lomu). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 22: Naměřené hodnoty při
provozu lomu (drtič + doprava)
Místo měření
M.M.2 - Proseč čp. 40

LAeq,T
38,4± 2dB
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Místo měření
M.M.3 - Proseč čp. 41

LAeq,T
52,2± 2dB

Shrnutí:
Zjištěná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (doprava do kamenolomu) u měřicího bodu M.M.1 (Proseč čp. 44) s použitím nejistoty měření ±2 dB v denní době nepřekračuje
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby
LAeq,16h = 70 dB v denní době pro hluk z dopravy.
Naměřená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (s provozem drtiče) u měřicího
bodu M.M.2 (Proseč čp. 40) v denní době nepřekračuje hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby LAeq,8h = 50 dB v denní době pro 8 nejhlučnějších hodin.
Naměřená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (s provozem drtiče) u měřicího
bodu M.M.3 (Proseč čp. 41) v denní době překračuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby LAeq,8h = 50 dB v denní době pro 8 nejhlučnějších hodin.
Tyto naměřené hodnoty znázorňují konkrétní hladinu akustického tlaku ve venkovním prostoru na daném místě, v danou dobu a za konkrétních podmínek. Změřené hladiny akustického tlaku byly
použity pro kalibraci výpočtového modelu.

3. Voda
Povrchová voda
Území navrhovaného rozšíření těžby dobývacího prostoru Záhoří – Proseč leží na levém břehu
řeky Jizery, asi 1,2 km pod dnešním soutokem Jizery a Kamenice. Vlastní dobývací prostor leží ve
vzdálenosti přibližně 800 m západně od toku řeky Jizery. Kromě řeky Jizery a Kamenice v blízkosti
posuzovaného dobývacího prostoru protéká Chuchelenský potok a Mlýnský potok.
Z hydrologického hlediska náleží posuzované území do povodí Jizera pod Kamenicí,
č. hydrologického povodí 1 – 05 – 01. Kvalitu vody v Jizeře lze sledovat na nejbližší stanici ČHMÚ
Příšovice (Jizera: říční km 70,4; č. hydr. pořadí: 1- 05 - 02 - 023).
Tab. č. 23: Klasifikace jakosti vody v Jizeře za období 2005 - 2006
Ukazatel
BSK5 (mg.l-1)

Příšovice (Jizera)

Třída jakosti

1,6

II.

-1

11,6

II.

-1

NH4 – N (mg.l )

0,07

I.

NO3 – N (mg.l-1)

2,2

II.

0,07

II.

CHSKCr (mg.l )

-1

Celk. P (mg.l )

Z hlediska ukazatelů jakosti vody dle ČSN 757221 na vybraném profilu lze řeku Jizeru charakterizovat I. – II. třídou jakosti vody, které odpovídá následující charakteristika:

- EKOLA group, spol. s r. o. -

38

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Kamenolom DP – Záhoří Proseč

•

Třída I - neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající
běžnému přirozenému pozadí v tocích.

•

Třída II - mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace ČR se zájmové území nachází v rajónu č. 6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery.
Horniny krystalinika a čedičového výlevu jsou průlinově nepropustné a oběh podzemních vod
je umožněn pouze v puklinách. Puklinová propustnost čedičového výlevu je závislá na odlučnosti a
rozpukání. Výraznější je v partiích tence sloupkovitého čediče. Spodní část výlevu je propustná podstatně méně, netvoří však absolutně nepropustnou polohu, která by znemožňovala komunikaci podzemních vod. Podzemní i srážková voda, která se objeví na dně lomu, pravděpodobně se částečně
vsakuje do podložních miocénních štěrkopísků a částečně odtéká.
Předmětem intenzivního vodohospodářského zájmu je podložní štěrkopísková terasa vyznačující se dobrou průlinovou propustností. Tyto sedimenty vytváří souvislý kolektor podzemní vody
s volnou hladinou. Generelní směr proudění je od jihozápadu k severovýchodu.

CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Východně od záměru probíhá hranice CHOPAV Severočeská křída, posuzovaný záměr je však v dostatečné vzdálenosti a tuto
oblast nijak neovlivní.

PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné PHO.

4. Půda
V nadloží čedičů se vyskytují jílovitě zvětralé čediče, jílovité hlíny, hlinitokamenité sutě a
humózní hlíny.
Přibližně dvě třetiny půdy v rámci základní územní jednotky Záhoří jsou využívány pro zemědělské účely. Převážnou část tvoří orná půda, v malé míře pak zahrady a ovocné sady.
Tab. č. 24: Využití půdy v rámci ZÚJ Záhoří - ČSÚ 2006
Druh pozemku

Výměra v ha

Celková výměra pozemku

853

Lesní půda

184

Orná půda

293

Ostatní plochy

108
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Druh pozemku

Výměra v ha

Ovocné sady

2

Vodní plochy

6

Zahrady

21

Zastavěné plochy

11

Zemědělská půda

544

5. Geomorfologické a geologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká Vysočina

Subprovincie: Krkonošsko – jesenická soustava
Oblast:

Krkonošská oblast

Celek:

Ještědsko – kozákovský hřbet

Podcelek:

Kozákovský hřbet

Okrsek:

Komárovský hřbet

Geologické poměry
Na geologické stavbě lokality se podílejí horniny staropaleozoického krystalinika, tercierní
fluviální sedimenty, čedičová efuziva a dále uloženiny kvartérní.
Krystalinikum reprezentují fylity, zelené břidlice, metadiabasy a keratofyry. Tyto horniny tvoří podloží fluviálních akumulací terciérních sedimentů.
Vývoj říčního údolí třetihorní řeky a údolních teras probíhal v několika fázích. Výsledkem byl
vznik asymetrického údolí nejméně se dvěma meandry s mohutnou akumulací štěrkopísků o mocnosti
kolem 20 m. Charakter náplavů je převážně písčitý.
Terasové uloženiny překrývá čedičový lávový proud mocný 20 až 50 m a jeho šířka je 1 km.
Podle odlučnosti lze v lávovém proudu rozlišit dva typy čediče. A to hrubě sloupkovitý, tvořící spodní
část výlevu a jemně sloupkovitý, který je lokalizován v okrajových partiích čedičového výlevu a buduje též jeho svrchní část.
V nadloží čedičů se vyskytují jílovitě zvětralé čediče, jílovité hlíny, hlinitokamenité sutě a
humózní hlíny. Mocnost tohoto pokryvu narůstá směrem k západu.
Celý slapsko – smrčinský čedičový výlev byl ovlivněn mladosaxonskou tektonikou. V čediči
převládají dva základní směry tektonických poruch: severozápad – jihovýchod, východ – západ. Úklony poruch jsou strmé, šířka tektonických pásem dosahuje 10 až 30 m.
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6. Flóra
Zájmové území se z hlediska fytogeografického členění ČR nachází v Českém mezofytiku,
fytogeografickém podokrese 56a. Železnobrodské Podkrkonoší při hranici s okresem 55. Český ráj.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) v prostoru DP vyskytují
květnaté bučiny asociace bučin s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-fagetum). Stromové
patro je tvořeno dominantním bukem, přimíšen bývá klen, jedle a smrk. Bylinné patro bývá většinou
souvisle zapojeno, přítomna bývá většina druhů bučin.
Pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala území v případě, že by
nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční mapa ČSR v měřítku 1: 200 000
(Mikyška et al., 1968).

Do počátku 13. stol. byla oblast součástí pohraničního hvozdu, zasahujícího od Krkonoš hluboko do vnitrozemí. Vzhledem k provozu významné obchodní cesty z Prahy do Polska dochází ve 12.
- 14. stol. ke kolonizaci území, vznikají nové vesnice. Počátkem 17. stol. se území stává součástí
Valdštejnského panství. V této době se uplatňují první snahy o hospodaření v lesích. Od té doby doznala dřevinná skladba lesů v oblasti značných změn vlivem intenzivního hospodaření. Původní jedlobukové lesy byly v průběhu posledních dvou století přeměněny na smrkové, často stejnověké monokultury. V okolí toků jsou místy zachovány porosty olší a jasanů. Další dřeviny, jako jsou buky, duby,
břízy, javory, borovice, jedle, lípy, jilmy, topoly, jeřáby, modříny atd. jsou omezeny na lokální výskyt
(listnáče především na okrajích lesů).
Aktuální vegetace
Vegetace v zájmovém území doznala výrazných změn vlivem silného antropického tlaku. Část
území byla přeměněna na intenzivně využívanou zemědělskou půdu. Původně byl v místě dnešního
lomu převážně jehličnatý les. Okolní vzrostlý les je tvořen převážně smrkovou monokulturou
s občasným zastoupením borovice a modřínu, ojediněle i buku. V okrajových partiích je výrazněji
zastoupena i bříza.
V prostoru stávajícího kamenolomu se nenachází žádná vegetace. V místě skrývek se nachází
mladé náletové dřeviny.
Na dotčeném území nebyly zjištěny žádné druhy rostlin podléhající zvláštní ochraně dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

7. Fauna
Fauna bioregionu
Zoogeograficky patří fauna širšího zájmového území do obvodu Krkonošského podhůří. V
okolí dobývacího prostoru je možno nalézt různé typy biotopů a na ně vázané živočišné druhy. Převládají ekosystémy lesů (S, SV) a polí (JV, J), malých vodních toků (např. Mlýnský potok a jeho přítoky). Vodní biotop je představován malými vodními toky a řekou Jizerou. Potoky náleží do pstruhového pásma, Jizera v úseku nad Železným Brodem do lipanového pásma.
Aktuální fauna
V zájmovém území a v širším okolí posuzovaného kamenolomu byly nalezeny tyto druhy živočichů:
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Brhlík lesní
Budníček menší
Budníček větší
Drozd zpěvný
Drozd kvíčala
Káně lesní
Kos černý
Kukačka obecná
Pěnice černohlavá
Pěnice slavíková
Pěnkava obecná
Rehek domácí
Skřivan polní
Sojka obecná
Stehlík obecný
Strnad obecný
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Žluna zelená

Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Buteo buteo
Turdus merula
Cuculus canorus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Fringilla coelebs
Phoenicurus ochruros
Alauda arvensis
Garrulus glandarius
Carduelis carduelis
Emberiza citrinella
Parus major
Parus caeruleus
Picus viridis

Hraboš polní
Krtek obecný
Srnec obecný
Zajíc polní

Microtus arvalis
Talpa europaea
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

V zájmovém území a v širším okolí posuzovaného kamenolomu nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy živočichů dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

8. Ekosystémy
Dle katalogu biotopů České republiky (Chytrý, 2001) se zájmové území nachází v matrici antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla. Tato matrice je popsána jako člověkem vytvořené biotopy mimo sídla a průmyslové areály, na kterých je vyvinuta sporadická vegetace
s pokryvností do 10 %, případně jsou úplně holé bez vegetace. Patří sem těžební jámy a výsypky, odvaly hlušiny, haldy, lomy, štěrkovny, pískovny, skrývky zeminy, vybetonované nebo asfaltované plochy a podobná území s odstraněnou, převrstvenou nebo nevyvinutou půdou.
Západně od posuzovaného záměru se nachází lesní ekosystém tvořený převážně porosty smrku. Jedná se o vzrostlý smrkový porost s příměsí dubu letního a břízy bělokoré. Dále se v okolí dobývacího prostoru Záhoří Proseč rozkládají obdělávaná pole a intenzivně využívané louky.
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9. Krajina
Lokalita leží na levém břehu řeky Jizery na jasně znatelné náhorní plošině o průměrné nadmořské výšce 470 m n. m. Okolí posuzovaného lomu je tvořeno z větší části lesy, směrem na severovýchod mezi osadou Proseč a posuzovaným dobývacím prostorem se rozprostírají pastviny. Směrem
na jihozápad od kamenolomu se nachází zemědělsky obhospodařovaná pole.
Západně od posuzovaného kamenolomu se nachází dobývací prostor DP Smrčí, který je od
posuzovaného kamenolomu oddělen pruhem lesa. Jihozápadně od kamenolomu se nachází další dobývací prostor Chuchelna. Jak posuzovaný kamenolom tak i dva výše zmíněné dobývací prostory zaujímají prakticky celou vrcholovou partii náhorní plošiny.
Tab. č. 25: Druhy pozemků v rámci ZÚJ Záhoří
ZÚJ Záhoří
Druhy pozemků (údaje z roku 2006)
(výměra v ha)
Celková výměra pozemku

853

Chmelnice

0

Lesní půda

184

Trvalé travní porosty

227

Orná půda

293

Ostatní plochy

108

Ovocné sady

2

Vinice

0

Vodní plochy

6

Zahrady

21

Zastavěné plochy

11

Zemědělská půda

544

Zdroj: ČSÚ

10.

Kulturní památky a hmotný majetek

Obec Záhoří patří mezi menší obce bývalého okresu Semily a patří k ní přidružené části: Záhoří, Smrčí, Dlouhý, Proseč a Pipice.
Na území obce Záhoří a jejích přidružených částí se nachází následující památky:
•

kaplička ve Smrčí,

•

zvonička v Pipicích,

•

památník v Pipicích,

•

pomníček v Proseči,

•

pomník v osadě Dlouhý,

•

pomník v Záhoří.
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Mezi jedinou zapsanou kulturní památku v zájmovém území patří socha sv. Jana Nepomuckého v Pipicích.
V rámci plánovaného rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří – Proseč nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti
a významnosti
1. Vlivy na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je
provedeno stručné posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem zpracovatelským týmem předkládaného oznámení.
V souvislosti s uvažovaným záměrem, můžeme za potenciální zdroj zdravotních rizik pro
obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
Hodnocení zdravotních rizik - hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví.
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní době ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy
třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších.
Tab. č. 26: Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - den
dB
Nepříznivý účinek

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Mírné obtěžování

Z tabulky vyplývá, že při dodržení limitu 50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v denní době se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze ovšem
vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě expozice osob se zvýšenou citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený
vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekvenční složky. Nepříjemnější je též hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky.
Akustická studie, která je součástí tohoto oznámení v příloze č. 2, se zabývá hlukovou expozicí nejbližší zástavby v okolí kamenolomu Záhoří Proseč a hodnotí ve výpočtových bodech ekvivalentní hladinu akustického tlaku. Součástí předložené akustické studie je i hodnocení stávající a výhledové
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akustické situace. Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k bodovým a liniovým zdrojům hluku. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Počáteční akustická situace
Počáteční akustická situace byla zjišťována měřením ve venkovním prostředí v obci Proseč.
Změřená hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí z dopravy je LAeq = 56,3 dB.
Je zřejmé, že obyvatelé obytné zástavby dotčených obcí jsou již ve stávajícím stavu vystaveni
úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci řečí.
Hluk z provozu (doprava + stacionární zdroje)
Při této hodnotě se objevuje pocit obtěžování hlukem a možnost zhoršené komunikace řečí.
Z výsledků pro výhledový stav v roce 2010 vyplývá, že hodnota hladiny akustického tlaku
LAeq vyvolaná celkovou dopravou se pohybuje v rozmezí 35,9 dB – 72,4 dB ve výpočtových bodech
v obci Proseč. V obci Semily se LAeq pohybuje v rozmezí 64,0 dB – 66,1 dB a v obci Pelechov odpovídá LAeq hodnotám v rozmezí 66,4 dB – 71,0 dB. Z vypočtených hodnot vyplývá, že v několika výpočtových bodech (v obci Proseč a Pelechov) nejsou dodrženy hygienické limity pro starou hlukovou
zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16 h = 70 dB). V ostatních výpočtových bodech bude
hygienický limit hluku pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích dodržen.
Z výsledků pro výhledový stav v roce 2010 vyplývá, že hodnota hladiny akustického tlaku
LAeq vyvolaná provozem lomu při zahrnutí předdrtiče (stacionární zdroje) se pohybuje v rozmezí
42,5 dB – 59,5 dB ve výpočtových bodech v obci Proseč.
Ve výpočtových bodech v obci Proseč jsou vypočtené hladiny akustického tlaku z provozu
technologie lomu při fázi těžby s předdrtičem vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu (LAeq,8h
= 50 dB).
Ve všech ostatních výpočtových bodech je hygienický limit hluku pro denní dobu dodržen pro
provoz lomu ve fázi těžby s předdrtičem.
Ve výhledovém stavu pro fázi rekultivace se vypočtené hladiny akustického tlaku z provozu
technologií pohybují ve výpočtových bodech v obci Proseč v rozmezí 32,6 dB – 49,5 dB.
Z vypočítaných hodnot je patrné, že při rekultivaci lomu budou v nejbližších venkovních
chráněných prostorech staveb dodrženy hygienické limity hluku pro denní dobu.
Je zřejmé, že obyvatelé obytné zástavby dotčených obcí budou vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci řečí. Vypočtené výhledové hladiny
akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí (kromě fáze rekultivace), avšak vyvolaná doprava v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak
prokazatelně neprojeví.
Závěr
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že při dodržení navrhovaných opatření nebude realizace předkládaného záměru představovat významné riziko
pro zdraví obyvatel v okolí posuzovaného záměru.
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Hodnocení zdravotních rizik - znečištění ovzduší
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru do úvahy především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem je zejména související nákladní doprava, těžba a
následná úprava vytěžené suroviny.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden pro následující polutanty: suspendované částice
PM10, NO2, CO a benzen.
Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních resp. subakutních účinků oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové, resp.
24hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují maximum, které může být
v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a reálně
nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou.
Věrohodnější jsou průměrné roční koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto hodnot je významnou nejistotou zatíženo modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce
PM10 vedoucí k významnému podhodnocení, neboť rozptylový model nezohledňuje sekundární prašnost vznikající pohybem automobilů, emise částic mimo výfukové plyny (opotřebování pneumatik a
brzdových obložení) ani sekundární vznik jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních
zdrojů. Obecně nejspolehlivější údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá měření monitorovacích
stanic, pokud je lze vztáhnout na zájmové území. V daném případě jsou k dispozici výsledky měření
monitorovacích stanic v Liberci (kód stanice ČHMÚ 1016), v Radimovicích (kód stanice 1307) a Jablonec město (kód stanice 1017). Podle imisního posouzení záměru a podle imisních map ČHMÚ pro
rok 2005 a 2006, leží lokalita v pásmu ročních koncentrací:
•

NO2 do 25,9 µg.m-3

•

PM10 do 30,4 µg.m-3

•

Benzen do 1,6 µg.m-3

•

CO do 517,6 µg.m-3
Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Příspěvek řešeného záměru k imisní zátěži NO2 byl vyčíslen pro maximální hodinové koncentrace v referenčních bodech v obytné zástavbě ve variantě A i B max. 0,144 µg/m3. S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba na
základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3 NO2. Předpokládané maximální hodinové imise
pozadí navýšené o příspěvek na úrovni do 0,5 µg/m3 jsou významně nižší než zmíněná koncentrace
400 µg/m3 NO2 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší
než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 NO2 doporučená experty WHO vycházející
z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Je možné konstatovat, že předpokládané nárůsty
průměrných imisních koncentrací oxidu dusičitého jsou o více než 4 řády nižší než imisní limity a lze
tedy předpokládat, že realizací předkládaného záměru se významně nezvýší výskyt chronických respiračních symptomů u dětí ani výskyt astmatických syndromů u dětí.
Vzhledem k vypočteným přírůstkům koncentrací NO2 je tedy možné konstatovat, že ani při
velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na ce-
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lou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních
účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvky CO k 8hodinovým imisním koncentracím
se pohybují v místě obytné zástavby posuzovaným záměrem max. do 1,712 µg.m-3. Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého při expozici imisím je akutní toxický účinek na základě krátkodobých
expozic.
Nelze předpokládat, že by vypočtené příspěvky způsobily překročení imisního limitu, který je
10 000 µg.m-3 .
Příspěvky k imisním zátěžím benzenu se pro řešený záměr pohybují do 0,0193 µg.m-3 pro
průměrné roční koncentrace. Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem ani při konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně
přísnějšího pohledu zdravotních rizik a vlastní imisní příspěvky hodnoceného záměru tento stav významně neovlivní.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace
PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži PM10 byl vyčíslen pro variantu A průměrnou roční koncentrací ve výši 1,0433 µg.m-3, který představuje 2,6 % imisního limitu. Nejvyšší příspěvek pro maximální
denní koncentraci byl vyčíslen pro referenční body ve výši 29,078 µg.m-3, tento představuje 58,2 %
imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro variantu B průměrnou roční koncentraci ve
výši 1,2106 µg.m-3, který představuje 3,03 % imisního limitu. Nejvyšší příspěvek pro maximální denní
koncentraci byl vyčíslen pro referenční body ve výši 33,757 µg.m-3, tento představuje 67,5 % imisního
limitu.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém
území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek z provozu
plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při relativně
malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu a eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
Závěr
Příspěvky k imisním zátěžím NO2, benzenu, CO a PM10 z provozu kamenolomu lze považovat
za akceptovatelné, předpokládané nárůsty jsou o několik řádů nižší než imisní limity.
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Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze
v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko účinků na lidské zdraví.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že realizace
předkládaného záměru nepředstavuje významné riziko pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

2. Vlivy na ovzduší
Studie hodnotící vliv záměru na ovzduší (Rozptylová studie) je součástí přílohy č. 1 tohoto
oznámení. Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006.
Tab. č. 27: Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
Suspendované částice
PM10
Suspendované částice
PM10
Olovo

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Přípustná četnost překročení za rok

-3

24

-3

125 µg.m

3

10 mg.m-3

-

24 hodin

50 µg.m-3

35

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

-

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

-

1 hodina
24 hodin
maximální denní osmihodinový průměr

350 µg.m

Tab. č. 28: Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení s platností od
31. 12. 2009
Přípustná četnost pře-

Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

-

kročení za rok

Tab. č. 29: Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

Doba průměrování
1 hodina

2006

2007
-3

40 µg.m

-3

2008
-3

30 µg.m

-3

2009
-3

20 µg.m

-3

10 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8µg.m

6 µg.m

4 µg.m

2 µg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Předmětem Rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s provozem
posuzovaného záměru. Výpočet znečištění byl proveden pro následující polutanty rozdělené dle původu na:
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- polutanty související s těžbou a úpravou kameniva - suspendované částice PM10,
- polutanty související s liniovými zdroji – oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a suspendované částice PM10 .
Výpočet imisní zátěže byl proveden pro parametry maximální hodinová koncentrace, případně
maximální 8hodinová koncentrace pro polutant oxid uhelnatý a pro parametry průměrná roční koncentrace všech požadovaných polutantů.
Posuzovaný záměr byl pro účely posouzení rozdělen na hodnocení dvou variant těžby. A sice
průměrná těžba ve výši 69 000 tun ročně představuje Variantu A a maximální roční objem těžby ve
výši 80 000 tun ročně je posuzován v rámci Varianty B.
Tab. č. 30: Maximální příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži – Varianta A
Maximální hodinové koncentrace

Průměrné roční koncentrace

(µg.m-3)

(µg.m-3)

Polutant
NO2
CO

*)

0,144
1,712

*)

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,0189

ref. bod č. 8 – Pelechov

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,2112

ref. bod č. 8 – Pelechov

benzen

0,162

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,0193

ref. bod č. 8 – Pelechov

PM10

29,078 **)

ref. bod č. 7 - Proseč

1,0433

ref. bod č. 7 - Proseč

jedná se o maximální 8hodinovou koncentraci
jedná se o maximální denní koncentraci

**)

Tab. č. 31: Maximální příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži – Varianta B
Maximální hodinové koncentrace
Polutant

Průměrné roční koncentrace

-3

(µg.m-3)

(µg.m )

*)

NO2

0,144

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,0189

ref. bod č. 8 – Pelechov

CO

1,712 *)

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,2112

ref. bod č. 8 – Pelechov

benzen

0,162

ref. bod č. 8 – Pelechov

0,0193

ref. bod č. 8 – Pelechov

PM10

33,757 **)

ref. bod č. 7 - Proseč

1,2106

ref. bod č. 7 - Proseč

jedná se o maximální 8hodinovou koncentraci
jedná se o maximální denní koncentraci

**)

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži NO2 byl vyčíslen pro maximální hodinové koncentrace jak
pro variantu A, tak pro variantu B ve výši 0,144 µg.m-3 což představuje 0,7 % imisního limitu a pro
průměrné roční koncentrace ve výši 0,0189 µg.m-3 což představuje pouze 0,05 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru jsou malé a nezpůsobují překročení imisních limitů pro oxid dusičitý.
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Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území
Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou 8hodinovou koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 10 000 µg.m-3 .
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro maximální 8hodinové koncentrace pro obě
počítané varianty ve výši 1,712 µg.m-3, což představuje 0,02 % imisního limitu. Lze vyslovit závěr, že
samotné příspěvky posuzovaného záměru ovlivní stávající imisní zátěž v zájmovém území minimálně
a nezpůsobují překročení imisních limitů pro oxid uhelnatý.

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou roční koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 5 µg.m-3 .
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro průměrnou roční koncentraci pro obě počítané varianty ve výši 0,0193 µg.m-3, což představuje 0,3 % imisního limitu. Lze vyslovit závěr, že
samotné příspěvky posuzovaného záměru ovlivní stávající imisní zátěž v zájmovém území minimálně
a nezpůsobují překročení imisních limitů pro benzen.

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou roční koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 40 µg.m-3 a pro průměrné denní
koncentrace 50 µg.m-3 .
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro Variantu A průměrnou roční koncentraci
ve výši 1,0433 µg.m-3, což představuje 2,6 % imisního limitu. Nejvyšší příspěvek pro maximální denní
koncentraci byl vyčíslen pro referenční body ve výši 29,078 µg.m-3, tento představuje 58,2 % imisního
limitu.
Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro Variantu B průměrnou roční koncentraci
ve výši 1,2106 µg.m-3, což představuje 3,03 % imisního limitu. Nejvyšší příspěvek pro maximální
denní koncentraci byl vyčíslen pro referenční body ve výši 33,757 µg.m-3, tento představuje 67,5 %
imisního limitu.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o příspěvky k imisní zátěži, které jsou již zahrnuty ve
stávajícím imisním monitoringu, lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru sice
ovlivní stávající imisní zátěž v zájmovém území, ale nezpůsobují překročení imisních limitů pro suspendované částice PM10.
Shrnutí – vlivy na ovzduší
Vliv posuzovaného záměru „Kamenolom DP – Záhoří Proseč“ lze z hlediska imisní zátěže
vyhodnotit jako málo významný, který nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě,
neboť kamenolom Záhoří Proseč je v současné době již provozován při těžbě totožných objemů suroviny.
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3. Vlivy na akustickou situaci
Zjištěný stav akustické situace v zadaném území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Na základě nařízení vlády jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot
hluku ve venkovním chráněném prostředí.
Důsledky legislativy pro řešený záměr
Hluk z dopravy na hlavních a pozemních komunikacích
Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace
v jejich chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem z provozu vozidel na veřejné komunikaci (silnice II/292) uvažovány tyto hygienické limity:
základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce na hluk z veřejných komunikací pro starou hlukovou zátěž (SHZ)

k = +20 dB

korekce na noc

k = -10 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí komunikací I., II. a III. třídy a SHZ:
pro den:

LAeq,16h = 70dB

pro noc:

LAeq,8h = 60 dB

Hluk ze stacionárních zdrojů
Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace
v jejich chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem ze stacionárních zdrojů při provozu
kamenolomu uvažovány tyto hygienické limity:
základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce na noc

k = -10 dB

Těmto korekcím odpovídají pro chráněný venkovní prostor staveb následující hlukové limity:
pro den:

LAeq,16h = 50 dB

pro noc:

LAeq,8h = 40 dB

V případě odstřelu platí, že hodnota přepočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku C za
T = 8 h nesmí překročit hodnotu LCeq,8h = 83 dB.
Zdrojem hluku v zájmovém území bude těžební technika a následná nákladní doprava vytěžené suroviny. Počáteční akustická situace i vliv těžby a rekultivace a s ní spojené dopravy byly hodnoceny v Akustické studii, která je přílohou č. 2 tohoto oznámení.
Z hlediska vlivů těžebních a rekultivačních prací na akustickou situaci byla věnována pozornost nejbližší obytné zástavbě, kterou je zástavba obce Proseč.
Z hlediska vlivů dopravy suroviny na akustickou situaci byla věnována pozornost nejbližší
obytné zástavbě poblíž dotčené komunikační sítě, kterou je zástavba obce Proseč, Pelechov a Semily.
Výpočty hluku byly provedeny pro následující varianty:
•

fáze provozu těžby,
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•

fáze rekultivace terénu,

•

PAS: počáteční akustická situace v roce 2007,

•

varianta 0: stav s realizací záměru v roce 2010 s ročním objemem těžby 80 tis.
tun,

•

varianta 1: ostatní automobilová doprava bez obslužné dopravy lomu.

Těžba
Pro vlastní těžbu kamene a jeho úpravu jsou a budou použity následující stroje:
Tab. č. 32: Průměrné hladiny akustického tlaku A u vybraných strojů použitých při těžbě v lomu
Zařízení/mechanismus
Třídící linka

Hladina akustického
tlaku A (dB)
81,7 dB v 10 m

Drtič (stávající)

87 dB v 10 m

Předdrtič (nová technologie)

87 dB v 10 m

Nakladač (bagr DH 103))

79 dB v 10 m

T 801 S1

80 dB v 10 m

Při výpočtu je uvažováno, že technologie lomu bude při fázi těžby v provozu celou pracovní
dobu.
V budoucnu se uvažuje s instalací předdrtiče. Předdrtič by měl být instalován zprava vedle
stávajícího drtiče.
Umístění technologie a výpočtových bodů je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 7: Situace s výpočtovými body a rozmístěním technologie lomu ve fázi těžba
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Vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku z provozu kamenolomu ve fázi těžba (stacionární
zdroje) jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 33: Hodnoty hladin akustického tlaku LAeq,8h způsobené provozem lomu – těžba,
v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády

Imisní bod

Výška bodu nad terénem
(m)

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ve 2m od fasády objektu
LAeq,8h (dB)
Bez předdrtiče

S předdrtičem

MM1 – Proseč

2

42,1

44,6

MM2 – Proseč

1,5

40,4

42,5

MM3 – Proseč

1,5

52,2

54,7

KB1

4,5

43,8

46,3

KB2

4,5

47,9

50,0

KB3

4,5

56,1

58,5
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Imisní bod

Výška bodu nad terénem
(m)

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ve 2m od fasády objektu
LAeq,8h (dB)
Bez předdrtiče

S předdrtičem

KB4

4,5

56,9

59,5

KB5

4,5

55,7

58,4

Z vypočítaných hodnot uvedených v předcházející tabulce je patrné, že ve výpočtových bodech MM3 a KB3 až KB5 jsou vypočtené hladiny akustického tlaku z provozu technologie lomu při
fázi těžby bez provozu předdrtiče vyšší než hygienický limit hluku pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB).
Ve všech ostatních výpočtových bodech je hygienický limit hluku pro denní dobu dodržen pro
provoz lomu ve fázi těžby bez provozu předdrtiče.
Ve výpočtových bodech MM3 a KB2 až KB5 jsou vypočtené hladiny akustického tlaku
z provozu technologie lomu při fázi těžby s provozem předdrtiče vyšší než hygienický limit hluku pro
denní dobu (LAeq,8h = 50 dB).
Ve všech ostatních výpočtových bodech je hygienický limit hluku pro denní dobu dodržen pro
provoz lomu ve fázi těžby s provozem předdrtiče.
Rekultivace
Pomocí materiálu ze skrývky kamenolomu bude na závěr provedena rekultivace dotěženého
DP. V této fázi budou použita maximálně tři zařízení, a to buldozer, nakladač a nákladní vůz dopravující materiál z deponie k místu rekultivace.
Umístění technologie a výpočtových bodů je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 8: Situace s technologií pro rekultivaci a výpočtovými body
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Vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku ve fázi rekultivací s uvažovaným provozem mechanismů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 34: Hodnoty hladin akustického tlaku LAeq,8h způsobené provozem lomu – rekultivace,
v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády

Imisní bod

Výška bodu nad terénem
(m)

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro danou variantu ve 2m od fasády
LAeq,8h (dB)

MM1 – Proseč

2

36,1

MM2 – Proseč

1,5

32,6

MM3 – Proseč

1,5

40,0

KB1

4,5

37,9

KB2

4,5

38,2

KB3

4,5

45,6

KB4

4,5

49,5

KB5

4,5

48,5
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Z vypočítaných hodnot v předcházející tabulce je patrné, že při rekultivaci lomu budou
v nejbližších venkovních chráněných prostorech staveb dodrženy hygienické limity hluku pro denní
dobu, kdy je a bude kamenolom provozován.
Doprava
Na následujícím obrázku jsou patrné výpočtové body, ve kterých byly spočteny hladiny akustického tlaku z celkové dopravy (ostatní doprava + doprava generovaná kamenolomem). Jedná se o
výpočtové body, které jsou umístěny podél trasy nákladní dopravy z kamenolomu. Výpočtové body
byly umístěny v obci Proseč, Pelechov a Semily.
Obrázek 9: Situace s umístěním výpočtových bodů - doprava
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Tab. č. 35: Hodnoty hladin akustického tlaku LAeq,16h způsobené celkovou dopravou na II/292
v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády
Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro danou variantu ve 2m od fasády

Imisní bod

Výška
bodu nad
terénem
(m)

Komunikace

MM1 – Proseč

2

II/292 +
místní komunikace

PAS –
rok 2007

PAS – rok
2007
bez dopravy lomu

Varianta
0 - rok
2010

Varianta 1
– rok 2010
bez dopravy lomu

55,8

52,4

54,5

51,6

37,2

33,7

35,9

32,8

41,9

39,3

40,7

38,4

II/292 +
MM2 – Proseč

1,5

místní komunikace
II/292 +

MM3 – Proseč

1,5

místní komunikace

VB1 – Semily

2

II/292

67,2

67,1

66,1

66,1

VB2 – Semily

2

II/292

65,1

65,0

64,0

63,9

VB3 – Semily

2

II/292

65,6

65,4

64,5

64,4

VB4 – Proseč

2

II/292

61,3

60,7

60,1

59,8

VB5 – Proseč

2

II/292

71,1

70,6

70,0

69,7

VB6 – Proseč

2

II/292

73,5

73,0

72,4

72,1

VB7 – Proseč

2

II/292

70,2

69,7

69,1

68,8

VB8 - Pelechov

2

II/292

67,5

67,0

66,4

66,1

VB9 - Pelechov

2

II/292

72,1

71,6

71,0

70,7

Z vypočtených hodnot v předcházející tabulce je patrné, že na komunikaci II/292 je dominantním zdrojem hluku ostatní automobilová doprava, která nesouvisí s provozem kamenolomu Záhoří
Proseč. Hluk z obslužné dopravy kamenolomu v zanedbatelné míře ovlivňuje celkovou akustickou
situaci podél komunikace II/292 oproti ostatní automobilové dopravě, která tuto komunikaci využívá.
V zadané oblasti během posledních let nedošlo k výraznému nárůstu intenzity dopravy na řešených komunikacích, který by v okolí řešeného území významně a prokazatelným způsobem ovlivnil
akustickou situaci. Proto je možné pro celou oblast uvažovat korekci pro starou hlukovou zátěž. Limit
je podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro denní dobu LAeq,16h = 70 dB.
V roce 2010 nedojde k výrazné změně intenzit, které by mohly významně ovlivnit akustickou
situaci, proto i pro toto období můžeme použít hygienické limity pro starou hlukovou zátěž.
Z vypočtených hodnot pro rok 2010 je patrné, že ve výpočtových bodech VB5, VB6 a VB9
nejsou dodrženy hygienické limity hluku pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB). V ostatních výpočtových bodech je hygienický limit hluku pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích dodržen.
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Z porovnání vypočtených hodnot pro stávající a výhledový rok je patrné, že oproti současnému stavu v roce 2010 dojde k mírnému snížení hlučnosti, které je způsobeno započtením obnovy vozového parku ve výpočtu (v souladu s „Novelou metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy 2004“).
Protihluková opatření
Z vypočítaných hodnot z provozu lomu je patrné, že při fázi těžby, nejsou dodrženy hygienické limity hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb dle Nařízení vlády č. 148/2006
Sb. Pro dodržení hygienických limitů byla navržena PHC podél drtiče, případně předdrtiče.
PHC je navržena z pravé strany drtiče, případně předdrtiče směrem k obytným objektům
v jihozápadní části obce Proseč. Začátek PHC je vetknut do svahu.
PHC se skládá ze dvou částí. První část PHC je navržena v délce 15 m a výšce 8 m nad terénem. Druhá část PHC je navržena v délce 13 m a výšce 8 m nad terénem. Vzhledem k tomu, že je
drtírna situovaná v části lesa, není nutno aby PHC začínala přímo od terénu. Dle návrhu, PHC může
začínat od výšky 3 až 4 m nad terénem. Materiál PHC je uvažován jako odrazivý.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro fázi těžby bez a s předdrtičem.
Tab. č. 36: Hodnoty hladin akustického tlaku LAeq,8h způsobené provozem lomu – těžba
v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády s PHC

Imisní bod

Výška bodu nad terénem
(m)

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro danou variantu ve 2 m od fasády
LAeq,8h (dB)
Bez předdrtiče

S předrtičem

M.M.1 – Proseč

2

35,6

36,1

M.M.2 – Proseč

1,5

37,6

38,3

M.M.3 – Proseč

1,5

42,0

42,6

KB1

4,5

38,6

39,2

KB2

4,5

43,8

44,2

KB3

4,5

46,3

46,9

KB4

4,5

48,7

49,2

KB5

4,5

49,2

49,6

Z vypočtených hodnot uvedených v předcházející tabulce je patrné, že ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu lomu ve fázi těžba, jsou nižší nebo na hranici hygienického limitu hluku
pro denní dobu v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb, kdy je a bude těžba v lomu
provozována.
Po instalaci PHC doporučujeme provést měření hluku v nejbližším chráněném venkovním
prostoru stavby z provozu lomu ve fázi těžba.
V současném stupni projektových příprav není specifikováno konkrétní umístění předdrtícího
zařízení, a proto bude finální optimalizovaný návrh PHO určen po upřesnění umístění předdrtícího
zařízení a ověření jeho akustických parametrů v rámci zkušebního provozu.
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Závěr
Z vypočítaných hodnot pro hluk z dopravy na komunikaci II/292 vyplývá, že dominantním
zdrojem hluku na této komunikaci je ostatní automobilová doprava, která nesouvisí s provozem lomu.
Provoz obslužné dopravy kamenolomu na komunikaci II/292 v minimální míře ovlivňuje
akustickou situaci podél této komunikace. Dominantním zdrojem hluku je ostatní automobilová doprava využívající tuto komunikaci.
Při výpočtu hladin akustického tlaku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
z provozu lomu ve fázi těžby bez a s předdrtičem bylo zjištěno, že v jihozápadní části obce Proseč jsou
hygienické limity hluku překročeny. Pro dodržení hygienických limitů byla navržena PHC.
V současném stupni projektových příprav není specifikováno konkrétní umístění předdrtícího
zařízení, a proto bude finální optimalizovaný návrh PHO určen po upřesnění umístění předdrtícího
zařízení a ověření jeho akustických parametrů v rámci zkušebního provozu.
Při výpočtu hladin akustického tlaku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
z provozu lomu ve fázi rekultivace bylo zjištěno, že v nejbližších venkovních chráněných prostorech
staveb jsou vypočtené hodnoty nižší než hygienické limity hluku pro denní dobu (50 dB).
Na základě výsledků provedené akustické studie lze konstatovat, že předložený záměr nebude
mít při realizaci navržených protihlukových opatření výrazný negativní vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.

4. Vlivy na vodu
Spotřeba vody pro provoz kamenolomu
Dobývací prostor Záhoří Proseč je vzdálen od řeky Jizery přibližně 1 km. Těžba
v posuzovaném kamenolomu probíhá pomocí clonových odstřelů. Pro těžbu a úpravu vytěžené suroviny nebude tedy spotřebovávána žádná voda.
V areálu kamenolomu budou produkovány splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení.
Pitná voda pro zaměstnance kamenolomu bude odebírána z obecního vodovodu.
Potřeba vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění je stanovena na 30 m3/rok/os/směnu. Předpokládaná potřeba
vody je na základě tohoto údaje odhadována pro 7 zaměstnanců v jednosměnném provozu na
210 m3/rok.
Vliv na povrchové vody
Atmosférické srážky, které se v kamenolomu zasakují díky dobré puklinové propustnosti čedičů, se stávají součástí podzemní vody, jejíž směr odtoku je z dostupných údajů od jihozápadu
k severovýchodu. V případě, že by srážková voda samovolně neodtékala, bude odčerpávána.
Při těžbě suroviny hrozí tato nebezpečí kontaminace povrchových vod:
•

úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a těžebních mechanizmů, skladů
těchto látek, opravárenských a parkovacích prostor, dílen atd.,

•

úniky splaškových vod ze sociálního zařízení kamenolomu.
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Při zachování běžných technologických opatření lze vliv na jakost povrchových vod minimalizovat.
Vliv na podzemní vody
Předmětný kamenolom se nenachází v CHOPAV a nezasahuje do žádného pásma hygienické
ochrany.
Těžební báze je v současné době na úrovni 442 m n. m. Je uvažováno o snížení těžební báze o
cca 10 m a s tím i vytvoření další etáže (2. etáž). K zajištění ochrany podzemní vody je těžební báze
stanovena na 434 m n. m. Pro zvážení možnosti lokálního ovlivnění stávajících vodních zdrojů (studny
pro skupinový vodovod Proseč) byla zpracována studie: „Hydrogeologické posouzení DP Proseč“
(Slezáková, 2005).
Z této studie vyplývá, že stávající vodní zdroje (studny pro skupinový vodovod Proseč) nebudou vlivem snížení těžební báze negativně ovlivněny. Tyto vodní zdroje jsou v dostatečné vzdálenosti,
takže uvedenou činností nedojde ani ke zmenšení infiltrační plochy jímacích studní ani k jakémukoli
ovlivnění jejich vydatnosti.
Při terénním průzkumu nebyly zjištěny žádné negativní vlivy vyplývající z provozu stávajícího kamenolomu (úkapy olejů a nafty z motorových vozidel a mechanizace). Po rozšíření těžby je nutno důsledně zabraňovat úkapům nafty a olejů z motorových vozidel (viz kapitola D. IV oznámení).
V případě kamenolomu pokládáme za nejvážnější potenciální kontaminanty ropné látky, používané pro hnací jednotky těžebních a dopravních mechanizmů (maziva, oleje, nafta, benzin). Tyto
látky po proniknutí do horninového prostředí ulpívají na povrchu minerálních zrn, odkud jsou atmosférickými srážkami vyplavovány do podzemních vod, nebo v případě rozsáhlejšího úniku horninovým prostředím pronikají až na hladinu podzemní vody. Potenciální drobné úniky jiných látek (čistící
prostředky, provozní chemikálie) pokládáme z hlediska vlivu na jakost podzemních vod za bezvýznamné a snadno přirozenou cestou biologicky odbouratelné.
Při zachování běžných technologických opatření lze vliv na jakost podzemních vod minimalizovat.

5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Navrhovaný postup těžby v rámci rozšíření těžby bude zasahovat na zemědělské a lesní pozemky. Plocha pozemků určených k těžbě a k následné rekultivaci činí celkem cca 8,77 ha. Zábor
zemědělské půdy bude v rozsahu cca 1,67 ha. Zemědělská půda (kód BPEJ: 7.47.10 a 7.22.13) dotčená záměrem spadá do III. třídy ochrany. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
využít pro eventuelní výstavbu. Vzhledem k tomu, že není plánováno provedení zemědělské rekultivace, bude třeba řešit trvalé vynětí ze ZPF s příslušnými orgány.
Plánované rozšíření těžby zasahuje na lesní pozemky o rozloze cca 2,9455 ha. Po dotěžení
proběhne jejich částečná rekultivace zpět na pozemky určené k plnění lesa. Dočasné vynětí z PUPFL
je potřeba řešit s příslušnými orgány.
Zbývající pozemky dotčené plánovanou těžbou budou rekultivovány na vodní plochy (cca
6,36 ha), na plochy sukcese a zeleně na ostatních plochách (0,7012 ha) a částečně budou ponechány i
pro skalní výchozy (0,4570 ha).
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Znečištění půdy
Ke znečištění půdy může dojít únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci
s těmito látkami.
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
V rámci činnosti investora bude vytěžen čedič, který bude použit pro stavební účely Předpokládá se, že maximální roční objem vytěženého čediče bude představovat cca 80 tis. t.
Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít při případných haváriích těžební mechanizace či vozů zajišťujících obslužnou dopravu kamenolomu. Jednalo by se zejména o látky ropného
původu. Znečištěnou horninu by bylo nutné sanovat a uložit na příslušnou skládku.

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Okolí posuzovaného lomu je tvořeno z větší části lesy, směrem na severovýchod mezi obcí
Proseč a posuzovaným dobývacím prostorem se rozprostírají pastviny. Směrem na jihozápad od kamenolomu se nachází zemědělsky obhospodařovaná pole. S výše uvedenými ekosystémy souvisí i
výskyt živočichů, mezi nimiž nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění.
Lze předpokládat, že pro druhy, které budou těžbou dotčeny, bude v okolí dostatek vhodných
stanovišť pro jejich přesídlení. Případné kácení náletových dřevin by mělo být prováděno mimo
hnízdní období.
Vlivy na flóru
Vegetace v zájmovém území doznala výrazných změn vlivem silného antropického tlaku. Část
území byla přeměněna na intenzivně využívanou zemědělskou půdu. Původně byl v místě dnešního
lomu převážně jehličnatý les. Okolní vzrostlý les je tvořen převážně smrkovou monokulturou
s občasným zastoupením borovice a modřínu, ojediněle i buku. V okrajových partiích je výrazněji
zastoupena i bříza.
Vzhledem k tomu, že se v zájmovém území vyskytují běžné druhy rostlin, nebyly zde nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu Vyhlášky č. 359/1992 Sb. a nebyla zjištěna ani
přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR
lze konstatovat, že vliv rozšíření těžby v posuzovaném kamenolomu na flóru bude zanedbatelný.
Škody vzniklé vykácením malého množství náletové zeleně budou dostatečně nahrazeny výsadbou dřevin v rámci lesnické rekultivace. Návrh rekultivace vychází z přírodních podmínek prostředí a z účelu nově zakládaných porostů. Již v období, po které bude ještě probíhat těžba suroviny, dojde
na upravených plochách ke vzniku spontánních druhotných porostů dřevin, které vytvoří základ pro
vytvoření takového stavu lesního porostu, který po zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu. Přitom počet jedinců, jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin musí dávat
předpoklady pro vznik stanoviště vhodného lesního porostu (lesní typ jedlo-dubová bučina). Vzhle-
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dem k edafickým podmínkám stanoviště (sušší, mělčí půdy) bylo navrženo pro počáteční zapojení
lesního porostu využít variantu s borovicí lesní. Předpokládá se tedy zajištění lesního porostu ve
skladbě buk, borovice, dub v množství 10 000 ks/ha.

Vlivy na ekosystémy
Dobývací prostor Záhoří Proseč se nachází v antropogenně ovlivněné krajině. Většinu zájmového území tvoří agrocenózy, popř. lesní porosty a intenzivně využívané louky. Těžba nebude mít vliv
na lesní ekosystém, který se nachází severozápadně od posuzovaného záměru. Vliv na ekosystémy
bude kompenzován následnou rekultivací vytěžených ploch.

7. Vlivy na zvláště chráněná území, ÚSES, VKP, přírodní parky
a NATURA
Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území, přírodní parky ani jejich ochranná
pásma.
Na území plánovaného záměru se nenalézá žádný z prvků územního systému ekologické stability ani významný krajinný prvek.
Na základě stanoviska č.j. KULK 66657/2007 Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne
14. 11. 2007 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.

8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem rekultivace dotčených
prostor, podpora a ochrana stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových stabilizujících prvků.
Navrhovaný záměr nebude představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu
stavu. Jedná se o rozšíření a zahloubení stávajícího kamenolomu, který je umístěn na náhorní plošině o
průměrné nadmořské výšce 470 m n. m.
Po dokončení těžby a následné rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na krajinný ráz postupně vymizet.
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9. Vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Rozšířením těžby v posuzovaném kamenolomu Záhoří Proseč nebudou dotčeny žádné kulturní
památky.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Uváděné vlivy mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace.
Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol. Záměrem mohou být ovlivněni
obyvatelé obce Záhoří (části Smrčí, Dlouhý, Proseč a Pipice). Konkrétní nepříznivé vlivy (znečištění
ovzduší a hluk) řeší podrobné studie (Rozptylová a Akustická studie), které jsou součástí oznámení
v příloze č. 1 a 2.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Voda
1. V rámci plánovaného rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč je nutné dodržet stanovenou
těžební bázi 434 m n. m. a vyvarovat se zásahu do podzemní vody.
2. Je nutné důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění podzemních vod těžebním a dopravním provozem.
3. Je třeba zabezpečit stroje proti úniku ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu
veškeré mechanizace a dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.
4. Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot využívat nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu, do níž bude svedena srážková voda omývající tuto plochu.
5. Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru kamenolomu mimo zabezpečený prostor omezit
na minimum.
6. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
7. Pokud to bude možné, používat místo maziv a paliv z ropných látek ekvivalentní snáze odbouratelné produkty.
8. Pro případ úniku ropných derivátů je potřeba zpracovat havarijní plán, který bude předložen
k posouzení vodohospodářskému orgánu.
Flóra
9. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít druhy, které jsou v území geograficky původní (buk
lesní, borovice lesní, dub letní).
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Fauna
10. Případná kácení náletových dřevin provádět mimo hnízdní období.
Rekultivace
11. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace.
12. Rekultivace provádět v návaznosti na postup těžby.
13. Zajistit případná protierozní opatření.
14. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost.
Odpady
15. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t ostatního odpadu
za kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen
zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu dle § 39 odst. 2 zákona.
16. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle
§ 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Ovzduší
17. Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a těžební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.
18. V závislosti na klimatických podmínkách (sucho a teplo) provádět skrápění obslužné komunikace,
omezující vznik nadměrné sekundární prašnosti.
19. Pro minimalizaci prašnosti zajistit výjezd na veřejné komunikace pouze čistým vozidlům
v dobrém technickém stavu, se zaplachtováním drobných frakcí materiálu, utěsněnými korbami
apod.
Hluk
20. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou splňovat
platné předpisy.
21. Z výsledků akustické studie je patrné, že ve fázi těžby nejsou dodrženy hygienické limity hluku u
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Proto byla
navržena PHC podél stávajícího drtiče, případně předdrtiče.
22. Po instalaci PHC doporučujeme provést měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby z provozu lomu ve fázi těžba.
23. V současném stupni projektových příprav není specifikováno konkrétní umístění předdrtícího
zařízení, a proto bude finální optimalizovaný návrh PHC určen po upřesnění umístění předdrtícího
zařízení a ověření jeho akustických parametrů v rámci zkušebního provozu.

Ostatní
24. Těžená surovina může být odtěžena do takové hloubky, aby nad štěrkopískovou terasou zůstala
ochranná lávka v mocnosti minimálně 1 m a nebyly obnaženy podložní tufy a štěrkopísky.
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25. Při odstřelech budou dodrženy předepsané velikosti náloží.
26. Provoz kamenolomu se bude řídit zpracovaným havarijním plánem.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Akustická studie
Výpočetní model je založen na metodice výpočtu hluku ze silniční dopravy, která byla novelizována v roce 2004. Mezi nejistoty výpočtu patří vstupní údaje, neurčitosti výpočtu – zaokrouhlení
mezivýpočtů, stupeň projektové dokumentace, apod.
Další nejistota výpočtu je způsobena kalibrací výpočtového modelu. Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s nejistotou výsledků výpočtu ± 2dB.
Výpočty byly provedeny pouze pro denní dobu. V noci se s provozem kamenolomu nepočítá.

Rozptylová studie
Pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů je nutno zdůraznit, že se jedná o
modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky, tzn. pro
třídu stability ovzduší a pro rychlost větru a dále i při směru větru daném v tabulce uvedené v kapitole
č. 7 Rozptylové studie (příloha č. 1).
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Vlastní posuzovaný záměr Kamenolom DP – Záhoří Proseč je vzhledem k tomu, že se jedná o
rozšíření těžby ve stávajícím kamenolomu posuzován v jediné variantě.
Dále jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém slova
smyslu variantami. Tyto stavy však dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního prostředí
v jednotlivých letech a o samotném příspěvku záměru v těchto předpokládaných stavech.
V oznámení a v jednotlivých přílohách (rozptylová a akustická studie) jsou proto hodnoceny
následující základní stavy:
•

Stávající stav – rok 2007

•

Výhledový stav v roce 2010
o

varianta A:

průměrný roční objem těžby 69 000 t

o

varianta B:

průměrný roční objem těžby 80 000 t

Výše uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých
stavů na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol.
Realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých
složek životního prostředí nedojde v důsledku rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč
k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení území.
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ZÁVĚR

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry:
• V rámci platného povolení je plánováno dotěžit zbývající okrajové partie vrchního výlevu a
nově také zahloubit lom na úroveň cca 434 m n. m. a odtěžit surovinu také ze spodního čedičového výlevu. Na zahloubení lomu v DP Záhoří Proseč bude vypracován plán otvírky, přípravy a dobývání, který je podkladem pro vydání povolení hornické činnosti.
• Plánovaná těžba se uskuteční na pozemcích v k. ú. Záhoří a Chuchelna.
• Maximální roční objem těžby bude cca 80 tis. t čediče za rok.
• Zahájení těžby v zahloubení se v posuzovaném kamenolomu předpokládá v polovině roku
2008. Rozšíření těžby v kamenolomu za DP se plánuje v roce 2009, dokončení pak v roce
2033 při těžbě do 80 tis. tun ročně. Při těžbě okolo 69 tis. tun se předpokládá dotěžení do roku
2040.
• Navrhované rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč bude zasahovat na zemědělské pozemky (ZPF), na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a na pozemky zařazené jako
„ostatní plocha“.
• Předpokládá se, že těžba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. Tento fakt
dokládá akustická a rozptylová studie, které jsou součástí tohoto oznámení (příloha č. 1 a 2).
• Rozšíření těžby v DP Záhoří Proseč se nedostane do střetu s prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ, přírodními parky ani soustavou NATURA 2000.
• Navrhovaný záměr nebude představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu
stavu. Po dokončení těžby a následné rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na
krajinný ráz postupně vymizet.
• V předmětném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin dle
Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
• Záměrem nebudou ohroženy žádné kulturní památky a nebude dotčena ani významná historická lokalita.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapové přílohy:
•

Mapa č. 1: Plán rekultivace kamenolomu Záhoří Proseč (1 : 1 000)

Fotodokumentace
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Foto č. 1: Pohled na posuzovaný kamenolom Záhoří Proseč

Foto č. 2: Provozní budova kamenolomu
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Foto č. 3: Technologická linka kamenolomu
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem záměru je dotěžení zbývající okrajové partie vrchního výlevu a nově také zahloubení lomu na úroveň cca 434 m n. m. a odtěžení suroviny také ze spodního čedičového výlevu
v kamenolomu Záhoří Proseč. Na zahloubení lomu v DP Záhoří Proseč bude vypracován plán otvírky,
přípravy a dobývání, který je podkladem pro vydání povolení hornické činnosti.
Celková plocha pro rozšíření těžby čediče za východní hranici DP Záhoří Proseč se plánuje na
cca 0,90 ha.
Zahájení těžby v zahloubení je plánováno již v polovině roku 2008. Rozšíření těžby za DP
v kamenolomu se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2033 při těžbě cca 80 tis. tun ročně.
Při těžbě okolo 69 tis. tun se předpokládá dotěžení do roku 2040.
Dobývání suroviny je plánováno provádět clonovými odstřely se sklípkováním. Úpravna kameniva je stabilní a je umístěna v severní části dobývacího prostoru, sestává z násypky, drtiče, třídiče
a soustavy dopravních pásů. Nově se plánuje ještě přistavět stabilní předdrtírnu, která by umožnila
zpracovávat čedič také ze spodního hrubšího výlevu.
Rekultivace bude provedena z části na plochy k zalesnění, plochy ponechané samovolné sukcesi, plochy k rekreačnímu využití, plochy ponechaných lomových stěn a vodní plochy.
Předpokládaný maximální roční objem těžby bude cca 80 000 t. K navýšení stávajícího objemu těžby, který je v kamenolomu Záhoří Proseč realizován nedojde.
Hluk, ovzduší
Zdroje hluku v zájmovém území jsou bodové a liniové, přičemž bodové zdroje tvoří stabilní
technologická zařízení kamenolomu a liniové zdroje hluku tvoří obslužná doprava kamenolomu,
zejména nákladní vozidla projíždějící areálem a po veřejných komunikacích.
Na základě výsledků provedené akustické studie (příloha č. 2) lze konstatovat, že při dodržení
navrhovaných opatření nebude mít předložený záměr výrazný negativní vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.
Nepříznivé účinky na zdraví obyvatel by mohla způsobit zejména zvýšená prašnost při těžbě a
výfukové plyny spalovacích motorů nákladních automobilů, které budou k posuzovanému kamenolomu dojíždět.
Pro hodnocení vlivu na ovzduší byla zpracována Rozptylová studie (příloha č. 1). Z jejích výpočtů lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr je vyhodnocen jako málo významný, který nezpůsobí
zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě, neboť kamenolom Záhoří Proseč je v současné době
již provozován při těžbě totožných objemů suroviny.
Voda
Těžba suroviny bude probíhat za sucha pomocí clonových odstřelů. Těžební báze je
v současné době na úrovni 442 m n. m. Uvažuje se o snížení těžební báze o cca 10 m a s tím i vytvoření další etáže (2. etáž). K zajištění ochrany podzemní vody je těžební báze stanovena na 434 m n. m.
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v pásmu hygienické
ochrany.
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Dešťové vody z kamenolomu a z provozní budovy se budou přirozeně vsakovat anebo odtečou
do blízkého vodoteče.
Splaškové odpadní vody, které budou vznikat v provozní budově budou svedeny do žumpy,
odkud budou pravidelně vyváženy.
Půda
Navrhovaný postup těžby v rámci rozšíření těžby bude zasahovat na zemědělské a lesní pozemky. Plocha pozemků určených k těžbě a k následné rekultivaci činí celkem cca 8,77 ha. Zábor
zemědělské půdy bude v rozsahu cca 1,67 ha. Zemědělská půda (kód BPEJ: 7.47.10 a 7.22.13) dotčená záměrem spadá do III. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že není plánováno provedení zemědělské
rekultivace, bude třeba řešit trvalé vynětí ze ZPF s příslušnými orgány.
Plánované rozšíření těžby zasahuje na lesní pozemky o rozloze cca 2,9455 ha. Po dotěžení
proběhne jejich částečná rekultivace zpět na pozemky určené k plnění lesa. Dočasné vynětí z PUPFL
je potřeba řešit s příslušnými orgány.
Zbývající pozemky dotčené plánovanou těžbou budou rekultivovány na vodní plochy (cca
6,36 ha), na plochy sukcese a zeleně na ostatních plochách (0,7012 ha) a částečně budou ponechány i
pro skalní výchozy (0,4570 ha).
Fauna, flóra, ekosystémy
V zájmovém území se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Škody vzniklé vykácením malého množství náletové zeleně budou dostatečně nahrazeny výsadbou dřevin v rámci lesnické rekultivace.
Dobývací prostor Záhoří Proseč se nachází v antropogenně ovlivněné krajině. Většinu zájmového území tvoří agrocenózy, popř. lesní porosty a intenzivně využívané louky. Těžba nebude mít vliv
na lesní ekosystém, který se nachází severozápadně od posuzovaného záměru. Vliv na ekosystémy
bude kompenzován následnou rekultivací vytěžených ploch.
ÚSES
Těžbou nedojde k ovlivnění stávajícího územního systému ekologické stability. Nejbližším
prvkem ÚSES je vymezené LBC U Lomů a navržené LBC Smrčí, které spojuje navržený lokální biokoridor. Tyto prvky ÚSES však nebudou posuzovaným záměrem dotčeny.
NATURA 2000
Dle stanoviska orgánu ochrany přírody lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanovisko je přílohou č. 4 tohoto oznámení.
Krajina a krajinný ráz
Okolí posuzovaného lomu je tvořeno z větší části lesy, směrem na severovýchod mezi osadou
Proseč a posuzovaným dobývacím prostorem se rozprostírají pastviny. Směrem na jihozápad od kamenolomu se nachází zemědělsky obhospodařovaná pole.
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Západně od posuzovaného kamenolomu se nachází dobývací prostor Smrčí, který je od posuzovaného kamenolomu oddělen pruhem zeleně. Jihozápadně od kamenolomu se nachází další dobývací prostor Chuchelna.
Těžba představuje negativní ovlivnění krajinného rázu, které je následně kompenzováno rekultivačními pracemi a obnovou původních forem kulturní krajiny. Navrhovaný záměr nebude představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu stavu. Po dokončení těžby a následné rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na krajinný ráz postupně vymizet.
Významný krajinný prvek
V řešeném území nejsou evidovány žádné registrované významné krajinné prvky.
Z významných krajinných prvků definovaných ze zákona se v předmětném území nachází VKP lesního charakteru. Jedná se o lesní porost nacházející se západně od posuzovaného záměru. K zásahu do
tohoto významného krajinného prvku nedojde.
Kulturní památky
V rámci plánovaného rozšíření těžby v kamenolomu Záhoří Proseč nebudou dotčeny kulturní
památky ani hmotný majetek.
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H. PŘÍLOHA
Dokladová část
•

Příloha č. 1:

Rozptylová studie

•

Příloha č. 2:

Akustická studie

•

Příloha č. 3:

Hydrogeologické posouzení DP Proseč

•

Příloha č. 4:
Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, zda může mít navrhovaný záměr významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast dle zákona č.
114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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