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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného využití území na části nevýhradního
ložiska Čeperka se předpokládá a plánuje s maximální roční těžbou 500 00 tun/rok, což
představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré parametry
činnosti. Dále je řešena varianta s objemem těžby 250 000 tun/rok. Dle zkušenosti
z dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu lze předpokládat, že
maximální roční těžba bude naplňována z cca 75% uvedeného ekvivalentu. Hodnota
maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je možné v rámci
technického a technologického vybavení těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru, který je volen dle morfologie
terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební činnost a
dále s ohledem na ochranu vodních zdrojů Hrobice – Čeperka. Dále je plocha těžby také
volena s ohledem na časový horizont možnosti exploatace plánované plochy, s ohledem na
schválení těžební činnosti a další technický a technologický vývoj a v neposlední řadě i
s ohledem na ochranu ZPF. Je předpokládán maximální rozsah plochy využívané pro těžbu
a související činnosti o výměře 36,8 ha. Dobývání bude probíhat ve dvou plochách,
oddělených místní komunikací Hrobický Dvůr – Gigant (Malá Čeperka), kterou požaduje
obec Čeperka zachovat.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

KÚ:

Čeperka

Obec:

Čeperka

Kraj:

Pardubický

4.

Obchodní firma oznamovatele

František Jampílek

5.

IČ oznamovatele

49 49 59 50

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
Provozovna: Cukrovarská 34, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: 283 930 404, fax.: 283 932 356
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
zpracoval Prom geol. Jiří Maňour, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
11098/1714/OHRV/93.
Na doporučení zpracovatele posudku byl následně vypracován Doplněk Dokumentace.
Nutnost doplnění dokumentace vyvolalo opomenutí v zadání akustické a rozptylové studie,
ve kterých nebyl zohledněn hluk a prašnost z drtiče, jehož provoz umožňuje úplné využití
ložiska, vyžadované v případě výhradních ložisek horním zákonem.
Jednotlivé kapitoly doplněné o nové údaje nebo upravené na jejich základě jsou v tomto
Doplňku řazeny a číslovány stejně jako v původní Dokumentaci, tj. doplněné nové kapitoly
nahrazují původní kapitoly Dokumentace.
Takto upravená Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.
2.
Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.
Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru
Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

B.I.2. Kapacita záměru
Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného využití území na části nevýhradního
ložiska Čeperka se předpokládá a plánuje s maximální roční těžbou 500 000 tun/rok, což
představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré parametry
činnosti. Dále je řešena varianta s objemem těžby 250 000 tun/rok. Dle zkušenosti
z dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu lze předpokládat, že
maximální roční těžba bude naplňována z cca 75% uvedeného ekvivalentu. Hodnota
maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je možné v rámci
technického a technologického vybavení těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru, který je volen dle morfologie
terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební činnost a
dále s ohledem na ochranu vodních zdrojů Hrobice – Čeperka. Dále je plocha těžby také
volena s ohledem na časový horizont možnosti exploatace plánované plochy, s ohledem na
schválení těžební činnosti a další technický a technologický vývoj a v neposlední řadě i
s ohledem na ochranu ZPF. Je předpokládán maximální rozsah plochy využívané pro těžbu
a související činnosti o výměře 36,8 ha. Dobývání bude probíhat ve dvou plochách,
oddělených místní komunikací Hrobický Dvůr – Gigant (Malá Čeperka), kterou požaduje
obec Čeperka zachovat.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Pardubický

Obec:

Čeperka

KÚ:

Čeperka

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Vlastním záměrem je dobývání štěrkopísků, spočívající v postupném odtěžování terasových
sedimentů pleistocenního stáří. Z hlediska zákona se jedná o činnost prováděnou hornickým
způsobem (§ 3, odst. a) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) „dobývání
ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných
v souvislosti s jejich dobýváním“, neboť šterkopísek není řazen mezi výhradní nerosty (§ 2,
odst (1) horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Z uvedených
skutečností mj. vyplývá, že dobývání ložiska není podmíněno stanovením chráněného
ložiskového území ani dobývacího prostoru. Ložisko nepatří do nerostného bohatství, které
je ve vlastnictví státu, ale je součástí pozemku. Pozemky, které ložisko překrývají, jsou
v převážné míře ve vlastnictví těžební organizace, takže využití ložiska lze považovat za
naplnění vlastnických práv.
Významnou charakteristikou navrhovaného dobývání je, že bude probíhat pod hladinou vody
v otevřeném, postupně vznikajícím jezeru písníku, které tímto dobýváním vznikne. Obdobné
vodní plochy vznikly nebo vznikají dobýváním řady výhradních ložisek štěrkopísků,
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oddělených od plochy záměru železnicí a lesem západně až severozápadně od ložiska.
Jedná se většinou o výhradní ložiska, krytá jsou chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) a
dobývacími prostory (DP). Přítomna jsou ovšem rovněž ložiska štěrkopísku jako
nevyhrazeného nerostu, která pro jednoduchost budou dále označována jako nevýhradní.
Chráněné ložiskové území překrývá ještě výhradní ložiska
- č. 3209700 Lázně Bohdaneč
- č. 32085100 Čeperka – Podůlšany,
která nebyla dosud využívána.
Přehled dobývacích prostorů a jejich využití v prostoru mezi obcemi Čeperka, Stéblová,
Dolany a Podůlšany
DP

číslo DP

ložisko

číslo ložiska

plocha km2

využití

Čeperka

71127

Čeperka

3205800

0,3001966

těžený

Čeperka 1

71143

Čeperka 1

3205801

0,2617366

rezervní

Čeperka 2

71147

Čeperka 2

3205802

0,1104375

rezervní

Čeperka 3

71152

Čeperka 3

3205803

0,2615720

rezervní

Stéblová

70983

Stéblová –
Oplatil

3134901

1,3931805

s ukončenou
likvidací

Stéblová 4

70966

Stéblová 2

3134902

0,0818217 s ukončenou těžbou

Stéblová 5

71001

Stéblová 5

3135000

0,5089878 s ukončenou těžbou

Stéblová 6

71057

Stéblová 2
– předpolí

3164300

0,1242935 s ukončenou těžbou

Mezi nevýhradní ložiska štěrkopísků patří
- těžené ložisko č. 5224400 Dolany s plochou 0,0992525 km2, navazující na SZ část ložiska
Lázně Bohdaneč
- vytěžené ložisko č. 3257400 Čeperka – Malá Čeperka
- nevyužívané, plošně rozsáhlé ložisko č. 3209600 Plačice – Libišany severně od
Opatovického kanálu mezi obcemi Čeperka a Podůlšany.
Kumulaci vlivů těžby v místě záměru s ostatními ložisky je nutno předpokládat v několika
složkách životního prostředí, z nichž za nejzávažnější je nutno pokládat vzájemné ovlivnění
v oblasti podzemních vod, což se jeví jako citlivá otázka v kontextu s jejich vodárenským
využíváním.
Při předcházejících řízeních o posuzování vlivů na životní prostředí proto byly vymezeny
těžební limity, stanovené původně na 400 000 m3 ročně a potom novým procesem EIA,
zaměřeným pouze k této problematice, na 700 000 m3 ročně (Blažek J., 2001). Po
prostudování příslušných dokumentů došli autoři dokumentace k názoru, že stanovené limity
byly zpracovány pouze s ohledem na vodárensky využívanou vodní nádrž Oplatil, jehož
možné ovlivnění bylo dokumentované hydrogeologickou studií, předpokládající budoucí
těžbu v ploše ložisek, uváděných v této dokumentaci v následující tabulce, která by po dobu
platnosti uvedeného limitu neměla přesáhnout 5 km2.
Posudek citované dokumentace k navýšení těžebních limitů (Skořepa J., 2002) konstatoval,
že pro úplné hodnocení hydrogeologické situace
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- chybí vymezení hraničních podmínek
- chybí parametry proudového sytému podzemní vody verifikované hydraulickým modelem
jak v neovlivněném stavu, tak i v podmínkách těžby a odběru vody.
Z hlediska předkládaného záměru navíc chybí hodnocení vlivů na jímací území Hrobice –
Čeperka ve vztahu ke stanoveným limitům. V rámci dokumentace byla proto vypracována
hydrogeologická studie, která oba nedostatky uvedené v posudku J. Skořepy odstraňuje a
modeluje nejen ovlivnění nádrže Oplatil, využívané pro vodárenské účely, ale také ovlivnění
jímacího území Hrobice – Čeperka. Numerické simulace potvrzují, že hydrogeologická
pozice stávajících i budoucích písníků Čeperka, Čeperka 1, Čeperka 2, Čeperka 3 a Dolany
je zcela odlišná od písníku Čeperka 4 jednak svým přítokem, ovlivněním při těžbě a jednak
možným ovlivněním okolního území. Právě tak je odlišná i funkce písníku Dolany na jz. okraji
pleistocénní terasy Labe, která nemá přímý hydrogeologický vztah ke stávajícím ani
k budoucím pískovnám. Studie umožňuje konstatovat, že vzájemné působení těžby
v ložiskách, pro které byl stanoven roční množstevní limit těžby a v ložisku Čeperka 4
nepovede k takovému ovlivnění vodárenských zdrojů, které by znamenalo riziko snížení
jejich vydatnosti nebo nadměrné snížení hladiny podzemní vody, které u jímacího území
Hrobice – Čeperka v území ovlivňovaném těžbou ložiska Čeperka 4 při maximálně
nepříznivých modelovaných okolnostech dosáhne 13 cm.
Z modelových výsledků bilančního hodnocení vodonosné struktury pleistocénní terasy
vyplývá, že v případě maximálního rozšíření vodních ploch vznikajících v důsledku těžby na
výhradních ložiskách štěrkopísku a ložiska Dolany mezi obcemi Stéblová, Staré Ždánice a
Čeperka a maximální možné roční těžby 700 000 m3 na těchto ložiskách bude zájmové
území vlivem výparu a nahrazováním vytěženého materiálu podzemní vodou ochuzována o
cca 19,5 l.s-1. Připočteme-li k tomu deficit způsobený výparem na současných vodních
plochách (písník Oplatil, Týnišť a Gigant) vzroste tato hodnota na 26,3 l.s-1. Zahrneme-li
k tomu i hodnotu maximálního povoleného jímání vody ve zdroji Oplatil – Hrobice - Čeperka
200 l.s-1 (jímání podzemní vody ve zdroji Hrobice – Čeperka v rozsahu 90 l.s-1 a jímání
povrchové vody z jímacího území Oplatil v rozsahu 110 l.s-1), pak dostáváme výslednou
hodnotu deficitu v zájmovém území 226,3 l.s-1.
Přírodní zdroje v zájmovém území (infiltrace ze srážek) činí dle modelových výsledků 149,5
l.s-1. Zájmové území je navíc dotováno částečnou infiltrací z Opatovického kanálu a Rajské
strouhy o velikosti 21,8 l.s-1 a přítokem přes severní hranici modelu a infiltrací z Labe o
velikosti 68,8 l.s-1. Celkem je tedy zájmové území dotováno 240,1 l.s-1. Z porovnání velikosti
kladných a záporných bilančních hodnot vyplývá, že zájmové území je bilančně pozitivní o
13,8 l.s-1. Deficit plánovaného ložiska Čeperka 4 způsobený výparem a těžbou v rozsahu
140 000 m3 za rok činí cca 4,5 l.s-1, což je cca 2% celkového deficitu. I v případě otvírky
plánovaného ložiska Čeperka 4 tedy zájmové území zůstane bilančně pozitivní.
Deficit podzemní vody způsobený postupným nahrazováním vytěženého materiálu
představuje pro maximální variantu těžby na všech ložiscích (Čeperka, Čeperka 1, Čeperka
2, Čeperka 3, Dolany a Čeperka 4) hodnotu 16,5. Tento deficit se bude projevovat pouze
v průběhu těžby a po jejím ukončení bude o tuto hodnotu navýšena celková bilance
zájmového území.
Kumulace vlivů dopravy na akustickou a imisní situaci v území není pravděpodobná, trasa
odvozu štěrku a písku ze současně těžených lokalit je z větší části odlišná od předpokládané
trasy z oblasti dokumentovaného záměru. Jejímu hodnocení se v příslušném úseku dopravní
trasy věnuje akustická a rozptylová studie.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Důvod potřeby a umístění záměru v dané lokalitě
Umístění záměru je podmíněno v první řadě existencí ložiska, tj. nahromaděním ekonomicky
využitelné složky štěrkopískových sedimentů v množství a jakosti, které dávají předpoklad
jeho hospodárného využití. V druhé řadě je plošný rozsah záměru volen dle možností
těžební organizace zajistit majetkoprávní nebo jiné smluvní vztahy k pozemkům v ploše
nevýhradního ložiska. Dalším důvodem, který přesahuje rámec hodnocení vlivů na životní
prostředí, je však podstatný z hlediska vhodného využití suroviny, kterou dobývání ložiska
poskytne, je umístění ložiska mezi dvěma významnými městskými aglomeracemi Hradce
Králové a Pardubic a ve vzdálenosti dopravně dostupné jednak z mankovní oblasti
Železných hor a Českomoravské vrchoviny, jednak Orlických hor a jejich podhůří, takže je
možno očekávat trvalý odbyt vytěžené suroviny.
Dalším důležitým aspektem pro zahájení těžby je omezené využívání a částečně též
omezená využitelnost rozsáhlého ložiskového pole v prostoru mezi Stéblovou a Lázněmi
Bohdaneč na jihozápadě a Libišany a Pohřebačkou na severovýchodě, kde se nachází řada
výhradních ložisek štěrkopísků, z nichž několik je již vytěženo, takže je široce obnažena
hladina podzemní vody (příloha č. 5 dokumentace). Těžba ložisek v tomto prostoru je
blokována limity, stanovenými na základě posouzení vlivů na životní prostředí, které zde
dovolují vytěžit ročně maximálně 700 000m3 štěrkopísku. (1 260 tun při použití koeficientu
1,8). Otevřením nového ložiska v místech, kde se negativní ovlivnění životního prostředí
nebude významně synergicky nebo kumulativně vázat na zmíněný ložiskový prostor, umožní
poskytovat další surovinu bez předpokládaného narušení vodohospodářských zájmů a
ekologických limitů ve výše zmíněné ložiskové ploše. Přehled zdejších ložisek a jejich těžby
je uveden v následující tabulce:
Přehled ložisek štěrkopísku v zájmové oblasti
číslo ložiska

Název ložiska
**

zásoby* tis. m3

těžba tis. m 3

Poznámka

Plačice – Libišany

3209600

46 000

netěží se

část les, potok, u obce

Čeperka

3205800

2 300

100

kryto DP, vodní plocha

Čeperka 1

3205801

2 200

netěží se

u obce, kryto DP

Čeperka 2

3205802

90

netěží se

kryto DP

Čeperka 3

3205803

2300

netěží se

kryto DP

Čeperka – Malá Čeperka

3257400

0

vytěženo

vodní plocha

Čeperka – Podůlšany

3205810

2 900

netěží se

Stéblová 2

3134902

0

vytěženo

vodní plocha

Stéblová 2 předpolí

3164300

0

vytěženo

vodní plocha, les

Stéblová 3

3134903

1 800 těžba ukončena

Stéblová 5

3135000

8 000 těžba ukončena les

Stéblová – Oplatil

3134901

3 200 těžba ukončena

vodní plocha s vodárenským
využitím

Lázně Bohdaneč

3209700

8 600

netěží se

CHLÚ, většinou les, navazuje
na ptačí oblast NATURA
2000, ochranné pásmo lázní

5224400

1 000

180

**

**

Dolany

10

menší část les, u obce,
v CHLÚ

většinou vodní plocha
s vodárenským využitím

projednává se rozšíření
plochy a zásob ložiska
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78 390

*

Jako zásoby je uveden odhad volných prozkoumaných a vyhledaných geologických zásob

**

Tzv. nevýhradní ložiska

Jak je z tabulky patrno, je souhrnný objem zásob štěrkopísku značný. Nejvíce zásob je
vázáno na nevýhradní ložisko Plačice – Libišany (46 000 tis. m3, téměř 59%), o jehož využití
zatím nikdo neprojevil zájem. Značná část zásob (13 000 tis. m3, více než 16,5%) je vedena
u ložisek Stéblová 3, 5 a Stéblová – Oplatil, na kterých již těžba byla v dřívější době
realizována, ale z nějakých důvodů ukončena a s jejím obnovením lze v dohledné době jen
těžko počítat. Zásoby ložisek, u kterých je možno předpokládat zájem o využití v blízké době,
možná ještě před vytěžením současně otevřených ložisek, se blíží čtvrtině celkových zásob
(19 390 tis. m3, 24,7%), z toho však je značná část (8 600 tis. m3, téměř 11%) evidována
v ložisku Lázně Bohdaneč, jehož úplné využití je vzhledem k bezprostřední návaznosti na
ptačí oblast systému NATURA 2000 Bohdanečský rybník a vzhledem k ochrannému pásmu
Lázní Bohdaneč sporné.
Těleso terasových sedimentů terasy Labe je vedle štěrkopísků rovněž významným zdrojem
podzemní vody pro zásobování obyvatelstva, v jeho ploše se nacházejí rovněž slatiny
využívané k lázeňským účelům a rybníky s rozsáhlými břežními mokřady tvořící zvláště
chráněná území a ptačí oblast systému NATURA 2000. Tyto okolnosti významně omezují
možnosti těžby štěrkopísků v místech, kde by mohlo dojít k významnému ovlivnění
vodárenských zájmů nebo zájmů ochrany přírody, které se v současnosti jako veřejné zájmy
staví nad zájem o stavební štěrky a písky. Jak je dále prokázáno, umístění a velikost ložiska
Čeperka 4 závažné ovlivnění uvedených zájmů nepřinese, z hlediska vodárenského využití
lze perspektivně uvažovat i o vylepšení situace získávání surové vody pro vodárenskou
soustavu VaK Pardubice a určitý přínos lze očekávat i v případě zvýšení ekologické stability
okolí budoucího jezera pískovny a pozitivního působení na krajinný ráz.
Vzhledem k blízkosti dvou velkých městských aglomerací a rozsáhlé oblasti bez výskytu
štěrkopísků jižně od toku Labe lze soudit, že nové ložisko v oblasti rozšíří celkový objem
zásob a jeho těžba přispěje k vytvoření zdravě konkurenčního prostředí (za předpokladu, že
nebude spojeno s nepřijatelným ovlivněním životního prostředí nebo jiných veřejných zájmů)
v období, kdy se počet investorů v oboru těžby štěrkopísků v oblasti snižuje.
Možnosti variantního řešení:
V základních rysech je oznamovaný záměr invariantní, jak vyplývá z charakteru a umístění
záměru. Možnosti variantních řešení se naskýtají pouze ve volbě technologie a postupu
těžby, způsobu úpravy suroviny, umístění a vybavení technického a administrativního
zázemí. V další kapitole jsou podrobněji popsána řešení, která jsou z hlediska investora
optimální, s komentářem o možnostech vyvolání nepříznivých vlivů nebo jejich omezení při
volbě jiné technologie nebo jiných postupů. Z pohledu procesu EIA se nejeví nutnost tyto
osvědčené postupy a technologie měnit, takže není zevrubněji popsáno žádné jiné variantní
řešení.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se bude do značné míry odvíjet od
frekvence dopravy, závisející na množství těžené suroviny. Zde jsou navržena dvě variantní
řešení, jejichž dopad na životní prostředí je dále dokumentován:
Roční objem těžby do 250 000 t
Roční objem těžby do 500 000 t ( cca 278 000 m3)
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V přepočtu na m3, ve kterých se udává objem zásob ložiska, se při použití přepočtového
koeficientu 1,8 jedná zhruba o:
Roční objem těžby do cca 139 000 m3
Roční objem těžby do cca 278 000 m3
Vyjde – li se z předpokládané průměrné mocnosti ložiskové polohy cca 12 m (průměrná
vypočtená mocnost je 11,85 m), bude ročně nutno skrývat a odtěžit surovinu z plochy cca
1,25 ha, respektive 2,50 ha.
Jako jediný racionální postup dobývání se jeví dobývání v jednom těžebním řezu. Vytěžený
materiál bude dále tříděn na zrnitostní frakce, nadměrné frakce budou drceny.
Metoda těžby z vody vyvolává specifické ovlivnění životního prostředí a oznamovatel
pokládá za nutné posoudit její působení především s ohledem na problematiku ovlivnění
podzemních vod a na vlivy dopravní obsluhy. Ostatní střetová působení záměru (např.
prašnost, hlučnost vlastní činnosti prováděné hornickým způsobem a vztah k okolní
zástavbě) oznamovatel nepokládá v rámci plánované činnosti za výrazně negativně
ovlivněné (zhoršené), a to i s ohledem na určitý nárůst dopravy v území. Na základě
výsledků zpracovaných studií o ovlivnění imisní, hlukové a hygienické situace lze vyslovit
předpoklad, že vzhledem ke vzdálenosti od zástavby (souvisle zastavěných území obcí)
nedojde k nárůstu prašnosti a hlučnosti (naopak těžba z vody přináší výhodnější ukazatele
ve vztahu k ovzduší), nedojde k žádnému ovlivnění okolní zástavby; bude však nutno dořešit
aspekty ochrany individuálních obytných objektů u silnice na Stéblovou a motelu Tropical ve
vztahu k obslužné dopravě navrhovaného písníku.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Dobývání ložiska
Otevření ložiska bude provedeno na základě plánu využití ložiska v jednom těžebním řezu,
tzn., že celá mocnost suroviny bude dobývána najednou. Vlastní otvírka se předpokládá
podél západní části severního ohraničení ložiska (etapa I), odkud bude těžební fronta
postupovat jižním směrem k technologickému a administrativnímu centru, umístěnému
v jižním cípu ložiska. Po ověření výsledků hydrogeologického modelu bude možno
pokračovat v těžbě i v severovýchodní části ložiska (etapa II) do takové úrovně, aby nedošlo
k omezení vydatnosti vodního zdroje Čeperka – Hrobice.
Provoz pískovny se předpokládá celoroční, s krátkými technologickými přestávkami na
údržbu zařízení a v zimním období v době největších mrazů. Provozní doba se předpokládá
v denních 10 hodinových směnách, v letním období 5 – 6 dní v týdnu, v zimě ve zkrácených
směnách 5 dnů v týdnu nebo méně, v závislosti na možnostech odbytu při utlumené stavební
činnosti. Doba expedice bude podle podkladů oznamovatele 12 hodin: 6.30 – 18.30
Práce související s dobýváním ložiska budou postupovat podle plánu využití ložiska,
schváleného při správním řízení za účasti všech dotčených organizací a jednotlivců. Vlastní
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu horního zákona č. 44/1988 Sb.,
v platném znění, započne prováděním skrývkových prací, které odstraněním povrchových
vrstev půdy a sedimentů nad ložiskem zajistí přístup k surovině ložiska.
Skrývkové práce budou spočívat v postupném odděleném skrývání ornice a podorničí.
Zpravidla dojde ke skrytí cca 0,4 m kulturní vrstvy, tj. ornice a podorničí (= zeminy vhodné
k zúrodnění) a jejich uložení na předem schválené pozemky v rámci výše uvedeného
projektu. Jednorázově bude skrýván pruh o šířce 6,5 m a v první etapě délky až 500 m, který
bude upraven pro pojezd korečkového rypadla. Dále bude nutno odstranit půdu a zeminu
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v prostoru za rypadlem, který bude sloužit k dočasnému ukládání vytěženého materiálu před
jeho úpravou i po úpravě před jeho distribucí odběratelům. Celkově bude nutno jednorázově
skrýt minimálně 1,2 ha. Z hlediska ochrany půdního fondu nelze přistoupit na jednorázové
skrytí větší plochy než 2 ha, s možným překročením tohoto limitu v případě úpravy
komunikace uvnitř areálu pískovny z důvodů snížení prašnosti, sloužící pro dopravu suroviny
od místa její úpravy a dočasného deponování v blízkosti těžebního zařízení k váze a výjezdu
z areálu pískovny.
Skrývka a těžba budou generelně postupovat od severního okraje ložiska k technické
základně umístěné u jižního cípu ložiska. V první fázi se předpokládá vytěžení prostoru
zhruba mezi severním okrajem ložiska podél lesa, cestou vedoucí zhruba severojižním
směrem od okraje lesa k cestě spojující obce Hrobice a Malá Čeperka na jihu. V druhé fázi
se předpokládá vytěžení plochy ložiska mezi severojižní cestou a Velkou strouhou,
s možností posunutí severního okraje ložiska směrem k jihu, pokud by hrozilo riziko ovlivnění
vydatnosti zdroje podzemní vody Hrobice – Čeperka. Ve třetí fázi by se těžila zbývající část
ložiska od cesty Hrobice – Malá Čeperka směrem k technickému a administrativnímu
zázemí.
Provádění skrývky bude kampaňovité, v závislosti na postupu těžby. Lze předpokládat, že
skrývkové práce nebudou trvat déle než 10 dní v každé etapě skrývek. Při realizaci varianty
s těžbou do 250 000 tun/rok bude nutno ročně provádět skrývku 1 – 2 krát, při variantě
s těžbou do 500 000 tun/rok pak 2 – 3 krát. Půda a zemina vhodná k zúrodnění budou
ukládány odděleně. Jejich využití k rekultivacím bude pro převažující hydrickou rekultivaci
omezené na břehy budoucího jezera. Materiál skrývky, který nebude obsahovat humus ani
jiné organické látky, které by mohly nastartovat eutrofizační pochody ve vodě jezera, bude
využíván pro tvarování břehů jezera, vytváření mělčin, poloostrovů a zálivů v příbřežní části
v rámci postupné sanace a rekultivace po těžbě.
Těžba štěrkopísku bude prováděna z vody (pod hladinou podzemní vody je uloženo asi 80 %
suroviny) s mokrou úpravou a drcením nadměrných frakcí. Dobývání bude prováděno
korečkovým rypadlem na pásovém podvozku, které pojíždí po počvě těžebního řezu. Tlak
stroje na podložku je dle výrobce 118 kPa (tj. asi 1,2 kp.cm-2). Podle technické dokumentace
stroje bude sklon těžebního řezu do 30°. Tato skutečnost a vzdálenost stroje od okraje řezu
stanovená na 5,3 m je v souladu s požadavky bezpečnosti. Úhel vnitřního tření zdejšího
písku (odvozený z ČSN 73 6824) se předpokládá 37° – 39°, při předepsaném koeficientu
bezpečnosti 1,1 (pro těžební řez dle vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. smí být sklon těžebního řezu
max. 34°).
Těžební stroj a úpravnická linka tvoří jeden technologický komplex. V jeho čele postupuje
korečkový bagr, vynášející štěrkopísek na povrch. Za ním se ve vzdálenosti 50 – 100 m
přesunují třídič a drtič, jejichž činnost je popsána v dalším textu. Při dosažení hranice
těžebny se chod korečkového bagru obrátí, třídící linka se odsune ve směru od těžebního
řezu tak, aby bagr mohl projet. Po průjezdu bagru se linka přeorganizuje tak, aby drtič byl
opět na nejvzdálenějším místě od bagru a celý postup se stále opakuje. Třídící linka se tak
nikdy nepřiblíží až j hranici těžby, ale zůstává ve vzdálenosti 50 – 100 m od ní.
Při otvírce, při odstraňování jílovitých zemin, při tvorbě a úpravě závěrných svahů, apod.
bude využito rovněž doplňkových mechanismů (např. kolových nakladačů s podkopovou
lopatou, rypadla s podkopovou lžící, apod.), zejména v okrajových částech ložiska.
Přirozené zrnitostní složení suroviny a těžba z vody umožňuje využití veškeré suroviny
ložiska při minimálním, respektive nulovém použití technologické vody při úpravě, neboť
surovina před zpracováním má dostatečnou vlhkost, kterou použitá technologie vyžaduje.
Prachové a jílovité částice tvoří odplavitelnou složku suroviny, která zůstává ve vodní nádrži.
Písek bude v těžebně upravován i drcením na mobilním třídiči a kuželovém drtiči
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s násypkou. Drcena bude frakce o zrnitosti nad 16 mm, jejíž výskyt se předpokládá do 10 %
celkového množství vytěženého štěrkopísku. Drtič tak bude v provozu pouze desetinu
provozního času těžby v pískovně (pro zvýšení bezpečnosti výsledků hlukové studie se
předpokládá provozní doba drtiče 3 hodiny). Třídění štěrkopísku na zrnitostní frakce probíhá
bezprostředně po vytěžení z vody, takže materiál je mokrý a třídění není provázeno
prašností. Vytříděná frakce nad 16 mm si zachová dostatečnou vlhkost i po dobu několika
hodin, než dojde k akumulaci dostatečného množství pro drcení. Při pomalém drcení
v kuželovém drtiči Hydrocone je navíc charakteristické, že nedochází ke vzniku
významnějšímu množství jemných prachových frakcí (kuželový drtič funguje na stejném
principu jako např. mlýnek na kávu). Pokud by takové jemnozrnné podíly přesto vznikly a
neulpěly na vlhkém povrchu větších částic, budou zachyceny krytem, kterým bude drtič
nadstandardně vybaven (kryt má i protihlukovou funkci, která není zohledněna v hlukové
studii, vycházející z údajů dodavatele techniky, týkající se standardního vybavení stroje bez
krytu). Nepředpokládá se proto, že drcení by mohlo být zdrojem prašnosti.
Uvnitř těžebny nebudou k technologické dopravě štěrkopísku od těžební fronty
k technologické lince (třídič, drtič) používány nákladní automobily, třídič i drtič se dle potřeby
přesune do vhodné polohy, písek se do násypky třídiče nebo drtiče dopravuje kolovými
nakladači. Třídič je vybaven vynášecími pásy pro jednotlivé frakce tříděného písku – frakce
jsou ukládány na deponie, přemísťující se v závislosti na postupu těžby. Vytříděný písek
bude na dopravní prostředky odvážející písek z těžebny nakládán kolovým nakladačem.
Doprava v těžebně se bude při exploataci řídit dopravním řádem (dle § 159, vyhl. ČBÚ č.
26/89 Sb.) a budou dodržována následující pravidla:
- Maximální rychlost v zájmovém území (těžebně) je 15 km.h-1.
- Vytěžený štěrkopísek před tříděním nebo nakládkou k odvozu musí být ponechán
minimálně 12 – 24 hod. na dehydratační deponii.
- Dopravní cesta se nesmí přiblížit k horní hraně skrývkového řezu na vzdálenost menší
než 4 m.
Pro třídění písku a štěrku bude v těžebně využíván mobilní třídič s násypkou a 3 vynášecími
pásy, kterými jsou jednotlivé frakce tříděného písku transportovány na provozní deponie.
Předpokládá se výroba frakce 0 – 4 mm, 4 – 8 a 4 – 16 mm. Frakce nad 16 mm bude drcena
mobilním drtičem, jak již bylo uvedeno a podrcený materiál bude znovu podroben třídění.
Napojení úpravárenské linky (drtič, třídič, korečkový bagr) na zdroj el. energie o napětí 3 x
400 V/50 Hz bude provedeno kabely vyvěšenými na dřevěných sloupech od nově
vybudované vlastní trafostanice. Místo napojení trafostanice na veřejnou síť stanoví SČE.
Přehled nasazené mechanizace*
Stroj

Typ

Poznámka

Pásové rýpadlo

LIEBHER 934

Objem lopaty 1,6 m3

Korečkové rýpadlo

ROHR K 110R

El. pohon

Kolový nakladač

Caterpillar Cat 972 – 2 ks

Objem lopaty 4,5 m

Kuželový drtič

Hydrocone

El. pohon

Třídič (mobilní)

METSO MINERALS 2 ks

El. pohon

3

* Není možno vyloučit nasazení jiných strojů, vždy však půjde o stroje modernější, nově zakoupené, s lepšími
parametry z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
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V hydraulických systémech nakladačů bude používán biologicky snadno rozložitelný
„ekologický“ olej (např. ÖMW BIOHYD 46), obdobné ekologické oleje budou užívány i
v motorech. Výměny olejů v hydraulických systémech a motorech bude provádět
specializovaná firma s příslušným vybavením (zamezujícím úniku olejů do prostředí při
výměnách).
Technické zázemí
Technické zázemí bude vybudováno na jižním okraji těžebního prostoru u výjezdu účelové
komunikace směřující od navrhované pískovny k silnici III/0373. Bude tvořeno souborem
dočasných staveb, určených v době provozu pískovny pouze pro její zaměstnance (asi 10
osob), případně i pro pracovníky archeologického průzkumu.
Prostorem technického zázemí bude oplocená plocha, jejíž dispoziční řešení bude dáno
technickým projektem. Součástí stanoviště bude i mostová váha.
Technické zázemí bude tvořeno:
−

mobilními buňkami pro kanceláře, šatnu a místností pro odpočinek

−

mobilní buňkou pro hygienické zařízení

−

mostovou váhou s buňkou obsluhy

−

odstavnými plochami pro mechanismy (s bezodtokovou jímkou)

−

nadzemní výdejní dvouplášťovou nádrží PHM (nafta) na zpevněné ploše, zastřešené
výdejní místo, bezodtoková jímka

−

skladem ND těžebních strojů (pro běžné opravy a údržbu)

−

žumpou (bezodtokou jímkou).

Příjezdová komunikace – je napojena na silnici III/0373 a vedena do pískovny. Z ní bude
vybudována odbočka do technického zázemí pískovny. Jde o částečně zpevněnou místní
komunikaci, vycházející od parkoviště u motelu Tropical, přes mostek přes Velkou strouhu a
po dosažení okraje lesa je vedena severním směrem do prostoru těžby, kde při jeho jižním
okraji ještě jednou překračuje Velkou strouhu. Dále v pískovně jsou komunikace vytvářeny
dle potřeby – částečné zpevnění panely se předpokládá v okolí expedice, dále pak již
povedou pouze dočasné štěrkopískové komunikace k deponiím vytříděné suroviny.
Rozjezdové oblouky mají poloměr 12 m a budou kryté panely.
Rychlost na komunikaci bude omezena na 15 km.h-1, napojení na III/0373 bude muset být
značeno jako křižovatka (vyústění účelové komunikace) na veřejnou silniční síť.
Zpevněné plochy budou realizovány ze silničních panelů. Pod nádrží PHM s výdejním a
stáčecím místem PHM bude vyspádovaná plocha z betonu, která bude sloužit i pro
odstavování mechanismů. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy bude pod kritické
místo mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné úkapy. Na
tomto zpevněném místě bude prováděna i běžná údržba mechanismů a výměny olejových
náplní. Výměny náplní provádí smluvně servisní organizace vybavená příslušným zařízením,
které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).
Mobilní buňky (např. model KBY-93 Geoindustria) budou sloužit pro kanceláře, jako sklady,
šatna, jídelna, hygienické zařízení, jedna bude umístěna u váhy. Rozmístění buněk bude
upřesněno v projektu technického zázemí. Hygienická buňka má odpad zaústěn
kanalizačním potrubím do nepropustné jímky
Ocelový sklad náhradních dílů o rozměru 8 x 13 m bude tvořen nosnou ocelovou konstrukcí
ukotvenou do silničních panelů, opláštění bude z pozinkovaného profilovaného ocelového
15
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plechu. Krov bude sedlový (ocelový příhradový), střešní krytina z profilového pozinkovaného
plechu. Podlaha bude stavěna ze silničních panelů se zalitými spárami. Poslouží pro
skladování náhradních dílů pro těžební stroje (pouze pro běžnou údržbu – větší opravy
techniky se nebudou provádět v pískovně, ale pouze dodavatelsky ve specializovaných
dílnách), ve skladu budou skladovány rovněž zářivky (nové i upotřebené, vždy na
vyhrazeném místě v původním obalu). Předpokládá se rovněž skladování tuhých maziv
v záchytné ocelové vaně, ostatní ropné látky skladovány nebudou.
Nepropustná jímka (žumpa) – použita bude typová plastová jímka o objemu asi 5 m3 uložená
pod terénem na silničních panelech. Kanalizační potrubí (od hygienické buňky) bude z PVC
DN 110, obetonované. Nádrž bude zasypána pískem, terén nad ní upraven a zatravněn.
Odvoz odpadních splaškových vod fekálním vozem na nejbližší ČOV bude realizován podle
potřeby na základě smluvního vztahu.
Nadzemní výdejní sklad PHM – použita bude dvouplášťová nádrž typ BENCALOR NN27B
s výdejním stojanem. Nádrž včetně výdejního stojanu bude osazena na betonové desce
tloušťky 20 cm. Na betonové desce bude i vymezené stáčecí a výdejní místo. V návrhu
opatření je doporučeno stáčecí a výdejní místo (plocha min. 3 x 6 m) vyspádovat do
bezodtokové jímky o objemu min. 1 m3 a zastřešit, včetně vstupních otvorů nádrže. Jímka
bude pravidelně kontrolována a kaly vyváženy odbornou firmou. V areálu nebudou
skladovány oleje s výjimkou tuhých mazadel (mazací tuk). Jinde v prostoru těžebny nebude
manipulováno se žádnými NEL (zakázáno bude plnění PHM mimo výdejní místo).
Zásobování vodou – voda pro sociální účely bude odebírána z pozorovacího vrtu, který bude
umístěn v technickém zázemí (alternativně lze tuto užitkovou vodu odebírat z otevřené vodní
plochy). Pitná voda bude dovážena balená. Voda pro technologické účely (kropení
příjezdové komunikace a zpevněných ploch v době sucha, praní písku) bude odebírána
z pískovny.
Oplocení – areál TZ bude oplocen strojovým pletivem do výšky 180 cm uchyceným na
ocelových sloupcích ukotvených v betonových patkách. Vršek plotu bude opatřen ostnatým
drátem. Vrata do uzavřené části budou trubková, rámová, dvoukřídlová s výplní pletivem.
Sloupky vrat ocelové Ø 150 mm, kotvené v betonových patkách. Vlastní těžebna nebude
oplocena (mimo technického zázemí).
Zásobování elektrickou energií – ze stávajícího vedení VN 22 kV bude provedena přípojka
do sloupové trafostanice. Místo napojení určí správce sítě. Buňky a nádrž PHM budou
zásobovány podzemními kabelovými rozvody NN, stroje pak vyvěšeným kabelem na
dřevěných sloupech (třídič, drtič, korečkový bagr).
Vyvolané investice – budou projektově i realizačně řešeny až po projednání vlivů záměru na
životní prostředí a po dohodě s vlastníky prvků infrastruktury, které se budou investice týkat.
Jedná se o následující akce:
−

přemístění sloupů elektrického vedení 110 kV a 22 kV

−

přeložka potrubí vedoucího surovou vodu z Oplatilu do čerpací stanice v jímacím území
Čeperka – Hrobice

−

oprava a zpevnění mostků přes Velkou strouhu na přístupové komunikaci, jednak u
jižního cípu navrhovaného území, kde bude vybudováno administrativní a technické
zázemí pískovny, jednak před výjezdem na komunikaci III/0373 u motelu Tropical

−

zpevnění přístupové komunikace

Přemístění sloupů elektrického vedení bude provedeno po dohodě s jejich vlastníkem tak, že
stožáry nebo sloupy v ploše navrhované pískovny budou zrušeny a u okrajů pískovny,
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v místech současné trasy elektrického vedení, budou vybudovány nové stožáry o takové
výšce a únosnosti, aby vedení překlenulo vodní plochu pískovny mezi severním a západním
břehem. Stožáry u cesty z Hrobic k Malé Čeperce zůstanou zachovány na ochranných
pilířích.
Přeložka vodovodního potrubí bude vedena podél Velké strouhy, při jejím pravém břehu, a
dále podél cesty Hrobice – Malá Čeperka. V okolí Velké strouhy bude při překládání potrubí
nezbytné dbát na zachování všech funkcí biokoridoru, který podél toku probíhá (viz příl. č. 4).
Mostky přes Velkou strouhu musí vyhovovat požadavkům na těžkou dopravu. Nájezdy na
mostky budou vybetonovány, aby se předešlo narušování povrchu komunikace v okolí
mostků.
Přístupová komunikace bude zpevněna kamennou drtí, která bude v průběhu provozu
pískovny doplňována štěrkem získávaným v pískovně, aby se minimalizovala sekundární
prašnost vyvolávaná pohybem dopravních prostředků po komunikaci. V citlivých místech
komunikace se uvažuje s pokládkou betonových silničních panelů.
Rekultivace
S postupující těžbou budou souběžně a průběžně probíhat rekultivační práce. Jelikož se
jedná o těžbu z vody, vznikne ve vytěženém prostoru vodní plocha o konečné rozloze cca
25 – 30 ha (podle síly ochranných pilířů) a hloubce cca 11 m, která bude ohraničena
závěrnými svahy se sklonem 1:3 - 1:4. Závěrný svah bude vznikat při dotěžování suroviny
tak, aby ho tvořil již rostlý terén a ne násyp. To znamená, že těžba v rámci závěrného svahu
nebude prováděna tzv. „na kolmo“, ale již při dotěžování bude prováděno svahování, aby
závěrný svah byl tvořen z rostlé zeminy a nedocházelo vlivem erozní činnosti a vlnobití
k jeho rozrušování. Ozelenění bude prováděno vždy po dotěžení vznikajícího závěrného
svahu o délce cca 100 m. Lze tak předpokládat, že za 3 až 4 roky po zahájení těžby začne
probíhat rekultivace příslušného úseku postupně vznikajícího stabilizovaného břehu.
Předmětem sanace a rekultivace budou tedy okraje budoucího jezera, tj. svahy a břehy
vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru. V rámci plánu využití ložiska
bude schválen rovněž plán rekultivačních prací určující postup a rozsah technických
sanačních a biologických rekultivačních prací. Při vlastním řešení rekultivací je předběžně
uvažováno s využitím stejných strojů jako při otvírce ložiska, popsané výše. Rekultivační
postupy a výstupy je možno členit takto:
- vodní (asi na 36 ha)
- závěrných svahů - částečně lesnická, kombinace s podporou přirozené sukcese
- ostatní - pláže, mělký litorál.
Navrhovaná rekultivace by měla být provedena tak, aby výhledově posílila prvky místního
systému ekologické stability v území, resp. pomohla vytvořit interakční prvky, zejména
v prostoru mezi lesními pozemky a břehem písníku, kterých se navrhovaná těžebna dotýká.
Z tohoto důvodu může být pouze částečně uvažováno s rekreačním využitím od jihovýchodu
až jihu, západní a severní pobřeží podél lesa by mělo být řešeno jako přírodní zóna.
Vodní plochy jsou řešeny tak, že neumožňují manipulaci s výškou vodní hladiny. U vodních
ploch bude vytvořeno litorální pásmo. Nádrže budou poměrně hluboké – až 11 m, což sníží
možnost eutrofizace, přesto bude zvolen vhodný postup při jejich správě, aby tato možnost
byla dále snížena. Břehy ploch je vhodné řešit jako nepravidelné, členěné mělkými zálivy a
poloostrovy.
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Úroveň technického řešení
Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá
současnému standardnímu typu těžby se zušlechťováním těžené suroviny v těžebně, která
v aktivní části těžebny postupně zaujímá plochy v jednotkách až prvních desítkách ha bez
nevhodného otevření velkých ploch skrývkami v předpolí. Strojní vybavení bude vyhovovat
současným požadavkům i v případě, pokud by byly využity stroje přemístěné z jiných
pískoven.
V prostoru těžby nebudou budována žádná pevná stabilní zařízení, po skončení těžby bude
celá plocha komplexně rekultivována.
Další podrobnosti k jednotlivým krokům jsou uvedeny v následujících kapitolách B.II. a B.III.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpoklad započetí prací na ložisku byl na podzim roku 2006 nebo jaro 2007.
Vlastní těžba v kontextu navrhovaných variant byla předpokládána pro 500 000 t/rok
v rozsahu cca 15 – 17 let, pro poloviční ekvivalent v rozsahu cca 30 – 35 let. Z toho v rámci
první etapy, t.j. v bloku zásob v severní části území od místní komunikace Hrobický Dvůr –
Malá Čeperka bude realizována po dobu minimálně 10 (u sníženého ekvivalentu 20) let.
Doba trvání těžby se uvádí delší, než odpovídá prostému výpočtu vycházejícího
z maximálních ročních těžeb a zásob ložiska, protože je pravděpodobné, že maximální limit
těžby bude dosahován jen výjimečně. Podle zkušeností je vhodné udržovat určitou
technologickou rezervu pro možnost zvýšení těžby při naléhavých požadavcích na dodání
suroviny a dojde též k určité prodlevě vlivem výkyvům odbytu, technických přestávek v
zimním období atd., takže vlastní těžební činnost bude pravděpodobně trvat déle, než při
soustavném maximální povoleném výkonu pískovny. Další min. 2 – 3 roky po ukončení
těžby bude nutno dokončovat rekultivaci břehů a území administrativně – technického
zázemí (péče o výsadbu).

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
dotčený kraj:

Pardubický

dotčená obec:

Čeperka

Obslužná doprava je navrhována na silnici I/37, která již přímo neprochází zástavbou
nejbližších sídel Čeperka a Hrobice, výjimečně na silnici II/333, mimo souvislou obytnou
zástavbu sídelního útvaru Stéblová.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
Do kapitoly B.I.1 je vhodné doplnit zařazení záměru dle přílohy č. 1 a to následovně:
KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha, sloupec B.
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Posouzení údajů o vstupech

Kapitola B.II. Údaje o vstupech
Za významný vstup by bylo možno v případě záměru těžby nerostných surovin pokládat
rovněž ložisko těžené suroviny. Protože struktura dokumentace, stanovená přílohou číslo 4
zákona č. 100/2001 Sb. s takovou eventualitou nepočítá, je ložisko popsáno v části C –
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, kapitole 2.4., jako součást horninového
prostředí.

B.II.1 Půda
Zemědělská půda
Navrhovaný záměr těžby štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka pokrývá především
zemědělské pozemky. Realizace záměru představuje postupný výrazný velkoplošný zásah
do území v maximálním rozsahu 36,8725 ha (z toho 36,2 ha v kultuře orná) na pozemcích
intenzivních agrocenóz spíše podprůměrné bonity ve 4. třídě ochrany (BPEJ 3.21.10 a
3.23.10).
Zábor ZPF bude administrativně řešen jako celek, ale vlastní faktické zábory půdy a
provádění skrývkových prací bude v rámci jednotlivých etap řešeno po krocích,
představujících zábor cca 2,5 (1,25) ha ročně s tím, že pro přípravu ložiska (otvírka,
roztěžení ložiska a zajištění technického a sociálního zázemí) bude úvodní zábor činit cca
3,5 – 4 ha.
S ohledem na polohu jímacího území Hrobice – Čeperka vyplyne konečná rozloha písníku
až z projednání maximální bezpečné vzdálenosti severovýchodní hranice, nelze tedy
vyloučit, že dojde k určitému snížení záboru ZPF o několik ha.
Lesní pozemky
Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa (nevyžaduje zábor
PUPFL ani trvalý, ani dočasný).
Zvláště chráněná území
Záměr na řešení těžby na nevýhradním ložisku štěrkopísků Čeperka nezasahuje žádné
zvláště chráněné území přírody, vymezené ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ani území chráněná v rámci systému NATURA 2000. Blíže viz
kapitola C.I.1.
Ochranná pásma
Posuzovaný záměr se nachází v kontextu několikerých ochranných pásem.
Ochranná pásma dle zvláštních předpisů v ochraně životního prostředí
II. ochranné pásmo vodního zdroje Hrobice – Čeperka, limit zejména pro dosah severní až
severovýchodní části zájmového území těžby; OP individuálních vodních zdrojů nejsou
dotčena
ochranné pásmo lesních porostů (50 m „ze zákona“)
Nejsou dotčena ochranná pásma zvláště chráněných částí přírody.
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Ochranné pásmo lázní
Ochranné pásmo Lázní Bohdaneč v současnosti zasahuje téměř k železniční zastávce
Stéblová, plocha záměru ho nenarušuje. Ovlivnění režimu nebo kvality pramenů lázeňských
minerálních vod a slatin v důsledku realizace předkládaného záměru je možno vyloučit.
Ochranná pásma ostatní (komunikace, technická infrastruktura apod.)
ochranné pásmo vodovodu – předpokládá se přeložení potrubí podél Velké strouhy a polní
cesty mezi Hrobicemi a Malou Čeperkou, vedoucí východozápadním směrem přes zájmové
území, která zůstane na žádost obce zachována spolu s dostatečně širokým ochranným
pilířem, využitým rovněž pro přeložení vodárenského potrubí z Oplatilu do vodárny severně
od Hrobnického dvora.
ochranné pásmo vedení VVN 110 kV a VN 35 kV; přeložky vedení s ochranným pásmem
nesmějí být vedeny na úkor lesa. Předpokládá se vedení ve stávající trase s výstavbou
nových vyšších a pevnějších stožárů u okraje pískovny, které by nahradily stožáry umístěné
v ploše, která má být změněna ve vodní hladinu, jak se osvědčilo i v případech jiných
pískoven.
Jiná OP sítí, komunikací apod. nebyla zpracovatelům dokumentace známa.
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B.II.2 Voda
Způsob těžby a technologický postup při zpracování suroviny nevyžaduje technologickou
vodu, neboť vytěžená surovina má před úpravou dostatečnou vlhkost a celkově nízký podíl
prachových a jílových částic se ze sedimentu vyplaví během těžby štěrkopísku z vody.
Při realizaci záměru nebude docházet k odběru technologické vody z jiných zdrojů, ani k
vypouštění vody mimo ložisko. Vodu ve vodní nádrži, vzniklé těžbou a využívané pro těžbu,
nelze dle upozornění uvedeném ve stanovisku OBÚ Trutnov k oznámení záměru označit jako
důlní vodu ve smyslu § 40 horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť
se nejedná o výhradní ložisko. Pro případ nutnosti kropení komunikací a pojezdových ploch
v prostoru těžby, úpravy a expedice suroviny za účelem snížení prašnosti v suchém období tak
bude nutno vyjednat s příslušným vodohospodářským úřadem možnost využití vody z nádrže
pískovny.
Voda pro sociální zázemí bude odebírána z vlastní vrtané studny vyhloubené v blízkosti
technického zázemí (bude řešeno v rámci povolení vodního díla a nakládání s podzemními
vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č.10, se počítá 40 l na osobu a den pro provozovny
místního významu, kde se voda neužívá k výrobě, kde je WC, příprava teplé vody např.
v bojleru a možnost sprchování.
Pitná voda pro zaměstnance bude dovážena jako stolní balená voda.
Předpokládaný odběr vody v době provozu písníku
l.s-1

l.den-1

m3. rok-1

sociální účely – voda pro 10 zaměstnanců

0,01

40

120

voda pro skrápění účelových komunikací a pojezdových ploch

0,80

3 000

4 800

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Použité strojní zařízení v těžebně vyvolá potřebu elektrické energie (korečkový bagr,
dopravní pásy, třídič, drtič, vytápění šatny a provozních místností, osvětlení areálu a
napájení drobných spotřebičů v kanceláři a u mostové váhy). Energie bude zajištěna z nové
vlastní trafostanice 160 kVA, která bude napojena na vedení VN 22 kV. Celková spotřeba se
na základě zkušeností s odběry na dalších pískovnách investora předpokládá do 300 MWh
za rok, při příkonu 100 kVA.
Dalším surovinovým zdrojem je nafta, která je palivem pro buldozer, čelní kolové nakladače
a další stroje užívané při otvírce a rekultivačních pracích. Spotřeba nafty ve všech užívaných
mechanismech nepřekročí dle zkušeností z ostatních pískoven investora 250 000 l.r-1.
Benzín bude používán pro osobní vozy vedení podniku. Bude nakupován v běžné obchodní
síti a spalován ve vozidlech především mimo těžebnu. Nebude v těžebně skladován.
Oleje budou používány v převodovkách a hydraulice pracovních strojů (bude se používat
biologicky odbouratelný olej, např. BIOHYD). Oleje se mění po 2 000 motohodinách v
motorech, tj. méně než 1 x za rok, v převodovkách a hydraulice asi za dvojnásobnou dobu.
Spotřeba ekologického oleje činí asi 720 l.r-1. Výměnu zajišťuje specializovaná firma
vybavená příslušným zařízením zabraňujícím úkapům při výměně (např. vany pod
převodovku stroje).
Pro případ úniku ropných látek na zpevněných místech bude nakupován VAPEX, jeho
zásoba bude udržována průběžně na min. 25 kg.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
Doprava po ploše ložiska od místa úpravy k váze a výjezdu z oploceného areálu bude
prováděna převážně nákladními soupravami, návěsy a v jistém procentu také sólo
nákladními vozy odběratelů suroviny. Vlastní technologická doprava nakladači investora je v
rámci určované dopravy na ložisku zanedbatelná. Kromě dopravy při nakládání bude na
ploše ložiska probíhat ještě přeprava skrývek, využívaných při rekultivacích.
Doprava z ložiska se plánuje provádět prostřednictvím účelové komunikace na silnici III/0373
a dále vést mimo obytná sídla na silnici I/37 Pardubice – Hradec Králové nebo II/333 Hradec
Králové – Lázně Bohdaneč. Výhledově by měla být využita dopravní trasa na rychlostní
silnici R35 severně od obce Čeperka, směr Vysoké Mýto. Ta bude napojena na D11
v prostoru jižně od obce Praskačka. Dominantní, takřka výlučný podíl na dopravě ve vztahu k
okolí bude mít doprava expediční, tj. doprava odběratelů, neboť těžební organizace
neprovádí a ani neuvažuje s prováděním vlastní dopravy finálních výrobků.
Technické údaje dopravy (celkem za lokalitu):
Jedná se o hodnoty v úplném maximu pro možnost určení nejhorších podmínek. Z hlediska
provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75 %.
Těžba v písníku (maximální hodnota, var.B):

cca

500 000 tun/rok

Celkové přepravované množství (max.):

cca

500 000 tun/rok

Pracovní dny:

cca

250 dnů

Při použití souprav cca 80% po 30t:

cca

400 000 tun/rok

Při použití sólo vozů cca 20% po 15t:

cca

100 000 tun/rok

Počet souprav za den (příjezdy):

cca

53 souprav/den

Počet sólo vozů za den (příjezdy):

cca

26 vozů/den

Výdejní doba 6.30 – 18.30:

cca

12 hod/den

Počet souprav (maxim.) za hodinu: cca

9 pohybů souprav/hod

Počet sólo vozů (maxim) za hodinu: cca

4 pohyby vozu/hod

Pro variantu A (250.000 t/rok) budou údaje poloviční.
Pohyb nákladních aut v areálu pískovny je uvažován v délce cca 100 m.
Výše uvedené hodnoty představují celkovou maximální dopravu suroviny z ložiska při
předpokladu naplnění varianty maximálního ekvivalentu těžby 500 000 t/rok. Vzhledem k
rozložení ložisek štěrkopísků v regionu lze předpokládat, že 90% dopravy bude probíhat ve
směru na silnici I/37 a 10% přímo na Hradec Králové prostřednictvím silnice II/333.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z plošných a liniových zdrojů znečištění
ovzduší, které je hodnocena rozptylovou studií, ze které jsou převzaty údaje v této kapitole.
Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru jsou skrývkové práce, vlastní těžba, pohyb
nakladačů a dopravních prostředků při dopravě suroviny po areálu pískovny (včetně doby
stání). Jako liniový zdroj imisního zatížení se uvažuje doprava suroviny mimo areál pískovny.
Za hlavní faktor znečišťování ovzduší je možno pokládat emise respirabilní frakce prachu do
velikosti 10 mikronů (frakce PM10). Emise této frakce prachu budou záviset na ploše skrývek,
objemu těžby a pohybu mechanizmů (tzv. plošné zdroje znečištění. Při uvažovaných
variantách těžby do 250 000 a 500 000 tun/rok se předpokládají následující emise PM10:
Emise prachu frakce PM10 z plošných zdrojů (tuny za rok)
Objem těžby 250 000 tun/rok
skrývka

těžba

0,118

Objem těžby 500 000 tun/rok

Doprava
10

skrývka

0,016

těžba

doprava

0,236

20

0,032

Σ 10,134

Σ 20,268

Provoz mechanizmů v rámci plošného znečištění vyvolá navíc emise spojené s provozem
spalovacích motorů. Za rozhodující polutanty z těchto zdrojů se pokládají oxidy dusíku a
benzen. Dle Rozptylové studie budou emise těchto škodlivin následující:
Emise oxidů dusíku a benzenu ze spalovacích motorů v pískovně
Objem
těžby

polutant
jednotky
-1

250000
tun/rok

TNA

benzen

nakladače

celkem

TNA

nakladače

celkem

g.s

0,050

0,11230

0,1623

0,00016

0,00006

0,00022

kg.den-1

0,752

1,68450

2,4365

0,00235

0,00090

0,00325

0,188

0,42113

0,60913

0,001

0,00023

0,00123

0,100

0,2246

0,3246

0,00032

0,00012

0,00044

kg.den

1,504

3,3690

4,8730

0,00470

0,00180

0,00650

-1

0,376

0,752

1,128

0,002

0,00046

0,00246

t. rok

-1

g.s-1
500000
tun/rok

NOx

-1

t. rok

Plošné zdroje budou doplňovat tzv. liniové zdroje, což bude doprava suroviny z ložiska, která
bude vedena po účelové komunikaci na silnici III/0373 a dále mimo obytná sídla na silnici
I/37 Pardubice – Hradec Králové nebo II/333 Hradec Králové – Lázně Bohdaneč. Účelová
komunikace povede od zázemí pískovny v nejjižnější části plochy ložiska po upravené
stávající cestě podél lesa a přes les k motelu Tropical. Průměrně bude obslužná doprava
vyžadovat 79 jízd těžkých nákladních automobilů denně při maximální těžbě 500 tun denně,
39,5 jízd při maximální těžbě 250 tun denně, po dobu 250 dnů v roce. Za této situace lze
stanovit emise ze spalovacích motorů při dopravě na množství, uvedené v následující
tabulce:
Emise ze spalovacích motorů při dopravě štěrků a písků po komunikacích
NOx

Objem těžby
g/m.s

-1

PM10
-1

kg/km.den

-1

t/km. Rok

g/m.s

-1

Benzen
-1

kg/km.den
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0,000201

3,008

0,752 0,000017

0,253

0,063 0,00000063

0,00939

0,002

250 tun/den 0,0001005

1,504

0,376 0,0000085

0,1265

0,0315 0,000000315

0,004695

0,001

Uvedené emise budou doplňovány emisemi prachu vyletujícího z písku naloženého na
kamionech. Při použití emisního faktoru prašné frakce PM10 z přepravovaného kameniva
2,03 g/km/vozidlo a uvažovaném modelu dopravy lze odhadnout roční bilanci PM10 na
160,37 g PM10/km.
Uvedená data posloužila k výpočtům modelu rozptylu polutantů do okolí záměru, jehož
výsledky jsou blíže komentovány v textové příloze dokumentace – rozptylové studii a
kapitole o vlivech záměru na ovzduší D.1.2.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.

B.III.2 Odpadní vody
Odpadní vody ze sociálního zázemí těžebny budou svedeny do nepropustné plastové akumulační
nádrže - žumpy, která bude pravidelně vyvážena fekálním vozem. Jejich odstranění bude smluvně
zajištěno s organizací, oprávněnou k této činnosti. Odpadní vody budou mít charakter komunálních
městských odpadních vod z domácností a ze služeb.
Ze specifické průměrné denní spotřeby vody na 1 zaměstnance (40 l) a předpokládaného počtu 10
zaměstnanců, lze odvodit denní objem splaškových vod na 360 – 380 litrů. Měsíční objem
splaškových vod se při 22 pracovních dnech pohybuje okolo 8,2 m3. Žumpu, která se projektuje o
objemu 5 m3 tak bude nutno vyvážet 1x – 2x za měsíc. Využití chemického WC lze doporučit
s ohledem na předpokládaný počet zaměstnanců pískovny a charakter geologického prostředí
pouze po omezenou dobu potřebnou k vybudování technického zázemí se sociálním zařízením.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.
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B.III.3 Odpady
Při výstavbě ani při provozu písníku nebude potřeba použít větší množství materiálu. Jako
kanceláře a sociální zázemí budou využity prefabrikované buňky, pro zpevnění cest a plochy
pro tankování a parkování techniky budou využity betonové panely. Celkové množství
zaměstnanců bude asi 10 osob. Produkce odpadů tomu bude odpovídat a je možno s velkou
pravděpodobností předpokládat, že bude průběžně malá. Zvětšovat se může při
mimořádných stavech, jako je větší oprava techniky s výměnou objemných náhradních dílů a
zejména v období likvidace pracoviště.
Druhy odpadů jsou dále rozlišeny podle časových etap jejich vzniku, na odpady vzniklé v
etapě výstavby objektů provozního zázemí (přípravy písníku) a při provozování technologie
těžby suroviny v rámci provozu těžebny a při likvidaci pracoviště. Zatřídění odpadů a návrhy
pro zásady nakládání s odpady je provedeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně
souvisejících zákonů a vyhlášek), zejména:
- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Katalog
odpadů
- vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání
s odpady,
- vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů
Vzhledem k předpokládanému malému objemu odpadů je pravděpodobné, že bude obtížné
přistoupit k oddělenému nakládání s odpady, umožňující následně jejich recyklaci nebo jiné
využití. Přesto doporučujeme vedle kontejnerů na směsný komunální odpad instalovat také
kontejnery na plasty a papír a zajistit jejich separátní odvoz. Odpady z výstavby
administrativního a provozního zázemí bude nutno klasifikovat jako směsný stavební odpad
a bude nutno dbát, aby se jeho součástí nestaly odpady nebezpečné (odpadní barvy a laky).
U ostatních nebezpečných odpadů souvisejících s provozem strojů lze předpokládat, že
k jejich vzniku nedojde na místě záměru, ale ve specializovaných dílnách, tedy vlastně mimo
činnost, spojenou bezprostředně s realizací staveb a otvírkou a přípravou ložiska k dobývání.
Odpadní kameny a písek1, ať již ze skupiny stavebních a demoličních odpadů nebo odpadů
z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene budou
využity při výstavbě přístupové komunikace a postupné rekultivaci např. pro tvarování břehů.
Přehled možných odpadů je uveden v následující tabulce. Odstraněním se rozumí předání
odpadu specializované firmě na základě smluvního vztahu, recyklací se rozumí separovaný
sběr odpadu a předání specializované firmě k využití.

1

Novelou zákona o odpadech č. 188/2004 Sb. bylo v § 2 odst. 1 „Zákon se vztahuje na nakládání se všemi
odpady, s výjimkou“ doplněno písmeno i), které zní: „vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků
a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám
povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem." Zeminy a hlušiny však nebyly
vyřazeny z Katalogu odpadů, takže jsou nadále mezi odpady uvedené.
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Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě areálu provozního zázemí ložiska, otvírce
ložiska a přípravě těžby (nebezpečné odpady zvýrazněny)
Kód odpadu

Druh odpadu

Kategorie

Nakládání s odpady

010408

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod
číslem 010407

O

využití

010409

Odpadní písek a jíl

O

využití

080111

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

odstranění

080112

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 080111

O

odstranění

130112*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické
oleje

N

odstranění

130207*

Snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje

N

odstranění

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

recyklace/odstranění

150102

Plastové obaly

O/N

recyklace/odstranění

150103

Dřevěné obaly

O

odstranění

Kovové obaly

O/N

16 06 01

Autobaterie

N

odstranění

170101

Beton

O

recyklace/odstranění

170203

Plast

O

recyklace/odstranění

170405

Železo a ocel

O

recyklace/odstranění

170411

Kabely neuvedené pod 170410

O

recyklace/odstranění

170504

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
170503

O

využití

170602

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601
a 170603

O

recyklace/odstranění

170802

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod
číslem 170801

O

recyklace/odstranění

170904

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod číslem 170801

O

odstranění

200301

Směsný komunální odpad

O

odstranění

150103
*

*

Vznik odpadů označených hvězdičkou se předpokládá ve specializovaných dílnách mimo území
pískovny.

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu přípravy písníku a výstavby
provozního zázemí bude provedena v rámci zpracování prováděcí dokumentace otvírky, kdy
budou konkretizovány mj. i použité stavební materiály pro výstavbu provozního zázemí
písníku. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru
staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, které
vzniknou v průběhu výstavby včetně vyhovujícího způsobu zneškodnění, odpovídá generální
dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství
všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby zatím nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové
dokumentace respektovány především následující podmínky:
−

V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich
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množství a předpokládaný způsob zneškodnění,
−

V rámci žádosti o kolaudaci objektů provozního zázemí předložit specifikaci
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich
zneškodnění.

−

Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání
s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat
pouze na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.

Také v průběhu dobývání ložiska lze očekávat jen omezenou produkci odpadů, jak co do jejich
množství, tak co do jejich sortimentu. Kromě odpadů, využitelných při postupné rekultivaci a
nebezpečných odpadů se pravděpodobně bude jednat o velmi malá množství odpadů. O
separovaní lze reálně uvažovat u odpadu plastů, protože bude pro potřebu zaměstnanců
dovážena balená voda. Část nebezpečných odpadů, jejichž vznik bude vázán na údržbu a
opravy strojů, bude vznikat mimo prostor pískovny v dílnách, zařízených na manipulaci s těmito
odpady. U zbytku bude nutno zajistit odběr a odstranění odpadů specializovanými firmami.
Předpokládané druhy odpadů vznikající při provozu písníku
(nebezpečné odpady zvýrazněny)
Kód odpadu Druh odpadu

Kategorie

Nakládání s odpady

01 04 09

Odpadní písek a jíl

O

využití

08 03 17

Odpadní tiskařský toner obsahující
nebezpečné látky

N

recyklace/odstranění

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické
oleje

N

odstranění

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje

N

odstranění

13 05 03

Kal z lapáků nečistot

N

odstranění

15 01 02

Plastové obaly

O/N

recyklace/odstranění

15 01 04

Kovové obaly znečištěné

O/N

recyklace/odstranění

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

odstranění

16 01 03

Pneumatiky

O

recyklace/odstranění

Olejové filtry

N

odstranění

O

odstranění

*

16 01 07
16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

N

odstranění

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné
látky

N

odstranění

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01
O
14

odstranění

16 06 01

Olověné akumulátory

N

odstranění

17 02 03

Plasty

O

recyklace/odstranění

*
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17 04 05

Železo a ocel

O

recyklace/odstranění

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými
látkami

N

recyklace/odstranění

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

recyklace/odstranění

**

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

O

využití

20 01 01

Papír, lepenka

O

recyklace

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravování

O

využití***/odstranění

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

odstranění

20 01 39

Plasty

O

recyklace

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

odstranění

*

Vznik odpadů označených hvězdičkou se předpokládá ve specializovaných dílnách mimo území
pískovny.
**

Zeminu a kamení uvádíme mezi odpady s vědomím, že novelou zákona o odpadech č. 188/2004 Sb.
byly §2, odst.1, písm. i) z působnosti tohoto zákona vyňaty
***

Využití bude možné v případě zájmu okolních zemědělských podniků.

Stejné druhy odpadů jako v etapách otvírky ložiska a jeho těžby lze očekávat i v etapě
likvidace pracoviště a končení rekultivace. Jednorázově naroste objem produkce stavebních
odpadů, takže bude pravděpodobnější možnost jejich částečné recyklace, pokud nebude
možné jejich další použití (betonové panely). Jako dosud neuvedené druhy odpadu je možno
uvažovat „Transformátory a kondenzátory obsahující PCB“ (kód odpadu 16 02 09, kategorie
N) a „Kal ze septiků a žump“ (kód odpadu 20 03 04, kategorie O), pokud přípojka elektrické
energie a septik nenalezne v místě bývalého zázemí pískovny nebo jinde nové využití
Přesná množství a sortiment odpadů, produkovaných v rámci provozu písníku, musí být upřesněn
v prováděcí dokumentaci. Nakládání s komunálním odpadem je nutno řešit odvozem smluvně
zajištěným s obcí Čeperka prostřednictvím svozu TKO. Mazací oleje, vyjetý motorový olej a snadno
biologicky rozložitelné hydraulické oleje apod.. budou přechodně ukládány v meziskladu v souladu
s příslušnou legislativou, promítnutou do provozního řádu, manipulační řádu apod. a následně
zneškodňovány smluvně zajištěným odborně způsobilým subjektem. Stejně proběhne zneškodnění
zbývajícího nebezpečného odpadu uvedeného v tabulkách. V etapě provozu je navrhováno
respektovat následující doporučení:
−

V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat
všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s
legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich
odstranění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu
s akreditovanou firmou.

−

Zajistit kontejnery na plasty a papír a předání v nich soustředěných odpadů
k recyklaci.

−

Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty,
oprávněnými k této činnosti.
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B.III.4 Ostatní výstupy - hluk a vibrace, záření, zápach a jiné
4.1. Hluk
Zdroje hluku v prostoru těžby:
Korečkové rypadlo

- 85,0 dB (ve vzdálenosti 2 m)

Třídič

- 82,0 dB (ve vzdálenosti 1 m)

2 x kolový nakladač

- 72,8 dB (ve vzdálenosti 1 m)

Drtič Hydrocone

- 106 dB (ve vzdálenosti 1 m)

Situace zdrojů hluku v jednotlivých etapách těžby je patrná z kartogramů v aktualizované
akustické studii, tvořící textovou přílohu předkládaného doplňku dokumentace.
Liniové zdroje hluku:
Doprava z ložiska se plánuje provádět prostřednictvím účelové komunikace na silnici III/0373
a dále vést mimo obytná sídla na silnici I/37 Pardubice – Hradec Králové nebo II/333 Hradec
Králové – Lázně Bohdaneč.
Dle podkladů oznamovatele generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním systému
celkem 79 pohybů nákladních souprav ze denní směnu při variantě těžby 250 000 t/rok a
158 pohybů nákladních souprav za denní směnu při variantě těžby 500 000 t/rok.
Tato skutečnost znamená následující změnu v intenzitě dopravy na příjezdové komunikaci č.
III/0373:
Změna intenzity dopravy na silnici III/0373
Počet pro rok 2006

Počet s variantou
250 000 t/rok

Počet s variantou
500 000 t/rok

OA/24 hod.

872

872

872

LNA/24 hod.

120

120

120

TNA/24 hod.

118

158

197

Celkem/24 hod.

1110

1150

1189

Profil 5-6100

Ve výpočtu akustické situace jsou zohledněny údaje o železniční dopravě po modernizaci
trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová –
Opatovice nad Labem. Tímto postupem je zajištěno vyhodnocení akustické situace na straně
bezpečnosti výpočtu. Změnám v hustotě dopravy na silnicích I. třídy nebyla věnována
pozornost, protože procházejí v širším okolí záměru v takové vzdálenosti od obytných sídel,
která dovoluje na základě analogie vyslovit předpoklad, že k ovlivnění akustické situace u
nich v souvislosti s realizací záměru a související obslužné dopravy nedojde2.
Vzhledem k tomu, že problematika hluku a jeho vlivu na veřejné zdraví je pokládána za
jednu z klíčových, je podrobněji řešena v dalších částech předkládané dokumentace
(kapitole D.1.3) a v přiložených studiích.

2

V souvislosti s dokončením dálnice D11, jejích přivaděčů a dalších významných dopravních staveb
by údaje o hustotě dopravy na silnicích I/37 a II/333 byly pro výpočet budoucího stavu akustické
situace nepoužitelné.
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4.2. Vibrace
Vibrace produkované v průběhu přípravy i v provozu těžebny štěrkopísků lze charakterizovat
jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a
dynamické bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a
zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.
Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a
konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací
seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy
nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm.
Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s
těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Tímto postupem bude
vyloučen nepříznivý vliv na zdraví obyvatel v okolí silničních komunikací. Navrhovaná
přeprava po místní komunikaci k motelu Tropical však může být zdrojem výše uvedených
vibrací ve vztahu k tomuto objektu.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu
předkládané dokumentace uvažováno. Posuzovaný záměr nebude zdrojem nadměrných
vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Elektromagnetické záření, produkované provozem strojů a elektronických zařízení
nepřekročí běžnou úroveň obytného i venkovního prostoru. Těžená surovina neobsahuje
radioaktivní minerály v množství, které by překračovalo průměrné množství v zemské kůře,
takže radioaktivní záření v místě záměru je možno označit za zanedbatelné ze zdravotního i
ekologického hlediska. Činnost nepovede k možnosti vzniku radonového rizika.
Zápach
Příprava a provoz těžebny štěrkopísků nebude zdrojem zápachu.
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B.III.5 Doplňující údaje (význ. terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Zásahem do krajiny bude až postupná skrývka zemin a postupný vznik jezera písníku.
Rozsah terénních prací a způsob nakládání se skrývanou zeminou bude stanoven v rámci
dalších stupňů přípravné dokumentace (podklady pro územní řízení a povolení činnosti
prováděné hornickým způsobem), které budou předloženy k příslušnému správnímu řízení.
Součástí bude i plán rekultivace těžbou dotčeného území.
Základní zásadou rekultivace je ponechání vodní hladiny v ploše po těžbě. Postup
rekultivace bude řízen plánem sanace a rekultivace, který bude schválen spolu s plánem
využití ložiska. Důležité zásady, které by měl tento plán respektovat, jsou rozvedeny
v dalších kapitolách. Zde pouze připomínáme, že linie břehů by po technické rekultivaci
(sanaci) měla být rozčleněna postupem těžby a násypy nevyužitými zbytky skrývky a
suroviny ložiska tak, aby vedle stabilních přímých břehů vznikla území izolovaných mělkých
tůněk a mírných terénních depresí na břehu pro možnost existence mělkých periodických
vod vhodných pro rozmnožování některých ryb a obojživelníků, plochy plážového litorálu a
prvky dynamizující tvar břehů. Plán bude obsahovat rovněž zásady vedoucí k posílení prvků
místního systému územní stability v prostoru podél Velké strouhy a podél lesa, kde bude
položen důraz na podporu vzniku xerofytních stanovišť. Výsadbou břehových porostů bude
v rámci rekultivace kompenzována ztráta vzrostlých stromů aj. náletových dřevin podél
meliorační strouhy, které budou v průběhu těžby odstraněny, pokud hydrogeologické poměry
reálně dovolí postup těžby až k Velké strouze v severní části zájmového území.
Jiné výstupy než výše popsané nejsou očekávány.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Pouze v kapitole B.III.3. jsou uvedeny nepřesné údaje, které lze opravit následovně:
- název odpadu s katalogovým číslem 16 06 01 se opravuje na Olověné akumulátory
- název odpadu s katalogovým číslem 17 09 04 se opravuje na Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
- katalogové číslo u Kovového odpadu se opravuje na 15 01 04
- katalogové číslo u Izolačních materiálů neuvedených pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 se
opravuje na 17 06 04
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
Za menší nedostatek lze označit opomenutí výskytu ohroženého druhu rostliny žebratka
bahenní (Hottonia palustris L.), který je ohroženým druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, je uváděna v kategorii ohrožená dle Červeného seznamu květeny
ČR. Patří k mizejícím druhům naší květeny.
Tento druh je v literatuře dokumentován z oblasti podél Velké Strouhy v bezprostřední
blízkosti uvažovaného záměru. Větší populace je dokumentována nad restaurací Tropical.
Literatura:
- Rejl J.: Žebratka bahenní (Hottonia palustris L.) ve Velké Strouze na Pardubicku, Vč. sb.
přír. – Práce a studie 6 (1998)
- Rejl J.: Nové nálezy lokalit žebratky bahenní (Hottonia palustris L.) na Pardubicku, Vč. sb.
přír. – Práce a studie 7 (1999)
Dále je v dokumentaci uváděna existence silně ohroženého skokana zeleného synklepton
(Rana kl. esculenta) v rámci Velké Strouhy v JV části. Otázkou je, zda lze v této souvislosti
vyloučit existenci kriticky ohroženého druhu skokana skřehotavého (Rana ridibunda), který
zde má navíc i vhodné biotopové podmínky. Zpracovatel posudku si je přitom vědom
obtížnosti determinace těchto druhů.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
1. Zdravotní rizika a možnost narušení pohody obyvatel
Na základě výsledků aktualizované akustické studie bylo aktualizováno rovněž hodnocení
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí místa navrhované těžby štěrkopísku. Pro tento účel
byly výsledky akustické studie doplněny o hodnocení hluku šířícího se k Hrobickému dvoru
od silnice I/37 . Podkladem pro doplňující výpočet, provedený pro denní hluk bylo sčítání
dopravy provedené v roce 2005 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR: celková intenzita dopravy
13 438 voz./den, počet nákladních aut 3 293 voz./den.
Hluková situace vlivem provozu na silnici I/37 bez provozu pískovny
Popis

Výška (m)

LAeq – den (dB)

fasáda směrem k silnici I/37
Hrobický dvůr (lihovar s obytnou částí)
Dům jižně při sil. I/37

3

57,3

6

58,8

3

61,5

fasáda směrem k areálu těžby
Hrobický dvůr (lihovar s obytnou částí)
Dům jižně při sil. I/37

3

46,6

6

49,0

3

51,6

Provoz v pískovně bude k hodnotám, uvedených v předcházející tabulce přispívat, nikoliv
však rozhodujícím způsobem. Příspěvky jsou pro obytné objekty v okolí budoucí pískovny a
pro všechny situace těžby, kritické z hlediska akustické zátěže, soustředěny do tabulky.
Všechny se pohybují v mezích možné chyby výpočtů a nelze je měřením ani lidským
sluchem registrovat. Relativně vyšší hodnoty, blížící se nebo dosahující 1 dB, se
jednoznačně vážou na vliv dopravy.
Hodnocení zdravotních rizik je však nutno vztahovat k celkovým dosaženým hodnotám
hlukové zátěže , která v žádném hodnoceném případě nezasahuje do pásma, hodnoceného
jako možné zdravotní postižení a omezuje se do oblasti obtěžování, jak je patrno z další
tabulky.
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Rozdíl v hlukové zátěži mezi stavem bez realizace a s realizací záměru v obou variantách
ročního objemu těžby
Hodnocená místa 2 m od
fasády

Hájovna – domy západně od
železniční zastávky Stéblová

Těžba do 250 000 t/rok

Těžba do 500 000 t/rok

Výška
(m)

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa I

Etapa II

Etapa III

3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Hrobický dvůr ( býv. lihovar
s obytnou částí)

3

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dům jižně při sil. I/37

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hrobický dvůr ( býv. lihovar
s obytnou částí)

3

0,0

0,6

0,1

0,0

0,6

0,1

6

0,0

0,4

0,1

0,0

0,4

0,1

Dům jižně při sil. I/37

3

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

Dům při silnici III/0373 jižně od
motorestu Tropical

Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům zdravotního působení hluku
dle účinků hlukové zátěže ve dne
Varianta 250 000 t/rok

Varianta 500 000 t/rok

Varianta
bez
těžby

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Sluchové postižení

0

0

0

0

0

0

0

Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí

0

0

0

0

0

0

0

Hypertenze a ICHS

0

0

0

0

0

0

0

Zhoršená komunikace řečí

5

5

5

5

5

5

5

Silné obtěžování

5

5

5

5

5

5

5

Mírné obtěžování

6

6

6

6

6

6

6

Celkově je na základě vyhodnocení akustické situace a jejího doplnění možné konstatovat,
že změny v akustické situaci, vyprovokované těžbou štěrkopísku a dopravou vytěžené
suroviny nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel žijících v okolí plánované těžby (mj. proto,
že těžba bude probíhat výhradně v denní době, takže je vyloučeno rušení spánku a s ním
související zdravotní poruchy). U citlivých osob však je možné předpokládat mírný nárůst
případů obtěžování hlukem.
Vlivy působené zhoršenou imisní situací
Rozptylovou studií a hodnocením zdravotních rizik jsou za nejzávažnější polutanty, vznikající
při činnosti spojené se záměrem, považovány oxid dusičitý, prach respirabilní frakce PM10
(do velikosti zrna 10 µ) a benzen, který je prokazatelným karcinogenem.
Oxid dusičitý
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že vlivem činnosti spojené se záměrem je možné
očekávat mírné ovlivnění imisní situace u průměrných ročních koncentrací NO2. Rozdílové
hodnoty, vypočtené u nejbližší obytné zástavby, ale dosahují nejvýše 0,08 µg.m-3 nebo 0,15

34

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

µg.m-3 v případě těžby ročního objemu 500 000 tun v okolí domů ležících jihozápadně od
těžebního areálu. Toto ovlivnění je možno hodnotit jako důvod možného nárůstu prevalence
astmatických symptomů u dětí o 0,003%, resp. 0,006%. Tento nárůst je možno pokládat za
velmi mírnou, neprokazatelnou změnu stávající situace. Zdravotní rizika z krátkodobé
expozice pak díky poměrně nízké úrovni koncentrací oxidu dusičitého v území a omezenému
příspěvku činností záměru ke zvýšení jeho koncentrace vůbec nehrozí – za limitní hodnotu,
při jejímž překračování hrozí rizika zdravotního ovlivnění se pokládá na základě směrnice
Světové zdravotnické organizace koncentrace NO2 ve výši 200 µg.m-3, v oblasti záměru lze
očekávat hodinové koncentrace NO2 na úrovni 50 - 60 µg.m-3 a příspěvek záměru ke zvýšení
koncentrací činí maximálně 8 µg.m-3, resp. 15 µg.m-3 při maximální variantě těžby.
Pro vyhodnocení akutní expozice je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází k vzniku
zdravotního rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové koncentrace. Dle
porovnání s měřicími stanicemi lze tedy konstatovat, že žádná část řešeného území se
nevyskytuje v současné době v pásmu zvýšeného rizika z akutní expozice NO2. Výsledky
modelových výpočtů ukazují, že realizace záměru nezpůsobí zvýšené riziko z akutní
expozice NO2.
Prašnost
V nejbližších oblastech s obytnou zástavbou bude nárůst obsahu PM10 vlivem těžby činit
nejvýše 0,1 µg.m-3 v případě varianty s nižší roční těžbou a 0,2 µg.m-3 ve variantě s vyšším
objemem těžby. Z tohoto nárůstu byl při hodnocení zdravotních rizik vypočten relativní nárůst
rizika ve výši 1,001 pro mortalitu a 1,003 pro bronchitidu. To dovoluje konstatovat, že
vzhledem k dotčené populaci se jedná o malé změny.
Rozptylová studie ukazuje, že vlivem těžby se denní koncentrace v nejbližší zástavbě zvýší
maximálně o 13 µg.m-3 resp. 26 µg.m-3. Těmto hodnotám odpovídá očekávané zvýšení
relativního rizika výskytu dýchacích obtíží (kašel) ve výši 1,040 – 1,046 a relativního rizika
úmrtnosti na úrovni 1,010. Uvedené hodnoty představují horní odhad nárůstu rizika a týkají
se pouze nejbližších domů. Vzhledem k dotčené populaci lze tedy konstatovat, že při
nepříznivých podmínkách zde může existovat malé riziko nárůstu dýchacích obtíží (kašel) u
velmi malé části obyvatel.
Benzen
Na základě výsledků rozptylové studie je možno vyhodnotit, že nárůst rizika vyvolání
zdravotních problémů působením benzenu uvolňovaného ze spalovacích motorů při činnosti
v rámci záměru se pohybuje při dlouhodobé expozici v prvních stamiliontinách
(pravděpodobnost ovlivnění nastane u 1,8 resp. 3 jedinců ze sta milionů osob vystavených
uvažovanému riziku). Zdravotní riziko z expozice benzenu se tedy prakticky nezmění, což je
dáno velmi nízkými emisemi benzenu ze spalování nafty.
Narušení faktorů pohody
Hodnocení zdravotních rizik umožňuje konstatovat že hluková zátěž v prostoru v blízkosti
těžby může vést k subjektivním pocitům obtěžování a ve dvou výpočtových bodech i silného
obtěžování a ke zhoršené komunikaci řečí. K překročení hraniční hodnoty 55 dB, mezi
oběma arbitrárně stanovenými stavy mírného a silného obtěžování vlivem záměru však
dochází pouze u jednoho výpočtového bodu u motelu Tropical, u ostatních 3 výpočtových
bodů, kde se překročení hraniční hodnoty předpokládá, k němu dochází i bez přispění
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záměru. Příspěvek dopravy spojené se záměrem k tomuto stavu je vždy poměrně malý a
přesah hranice 55 dB se pohybuje na hranici měřitelnosti nebo možnosti odlišení sluchem.
Míra narušení pohody akustickou situací je samozřejmě závislá na době, po kterou rušení
působí. Z tohoto hlediska je možno předpokládat, že zejména u motelu, který nemá
rekreační charakter s celodenním pobytem hostů, nebude v denní době k podstatnému
rušení docházet. Mírný nárůst obtěžování hlukem je tak možno předpokládat pouze u
citlivých osob, pobývajících celodenně v pracovní dny v obytném objektu u silice III/0373
jižně od motelu.
Narušení pohody vlivem zhoršení imisní situace se nepředpokládá, protože zhoršení nebude
možno vnímat lidskými smysly nebo pocity.
Určité narušení pohody krátkodobého rázu lze očekávat v případě realizace záměru u osob,
které se záměrem nesouhlasí z nějakých důvodů, které je možno z hlediska ovlivnění
životního prostředí a veřejného zdraví pokládat za čistě subjektivní, protože objektivní
důvody se dokumentaci nepodařilo zjistit, nebo za důvody z jiné oblasti, např. ekonomické.
2. Ekonomické a sociální aspekty vlivů na obyvatelstvo
Záměr znamená mírný přínos z hlediska pracovních příležitostí pro občany nejbližší obce
Hrobice a Čeperka či další okolní obce po dobu přípravy a exploatace ložiska v rozsahu cca
10 pracovních míst.
Navrhovaná doporučení, výstupy:
Z důvodu garance předpokládaných nevýznamných parametrů možných vlivů na
obyvatelstvo zpracovatelský tým dokumentace předkládá následující podmínky a
doporučení:
−

Provádění skrývek a stavebních prací při řešení provozního zázemí těžebny
omezit pouze na denní dobu a mimo dny pracovního volna a pracovního klidu.

−

Dobu expedice suroviny stanovit mezi 6.30 – 18.30 hod., tuto okolnost
zapracovat do provozního řádu provozovny.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a postihuje posuzovanou problematiku. Z uvedeného je
celkem zřejmé, že k nejvýznamnějším vlivům může docházet v ukazateli denní koncentrace
PM10, kdy ve variantě s roční těžbou 250 000 t může být dosažen příspěvek 13 µg/m3 a při
dvojnásobné těžbě 26 µg/m3.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo provedeno v rozptylové studii,
která je samostatnou textovou přílohou předkládané dokumentace.
Výpočet znečištění byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 200 m, která
představuje celkem 121 výpočtových bodů, pro tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce
PM10, oxid dusičitý NO2 a benzen. Pro modelově vybrané výpočtové body byl proveden
rovněž výpočet prašného spadu pro 2 body na hranicích dobývacího prostoru pro etapu
těžby. Výpočet byl rozšířen i na hygienicky významné body mimo výpočtovou síť.
Výpočet byl proveden v síti (1 – 121) a pro hygienicky významné objekty, které jsou nejblíže
uvažovanému záměru (201 – 202) a dále je (301 a 302) vypočtena depozice prašným
spadem. Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a
nejvyšších koncentracích jednotlivých škodlivin (v µg.m-3) ve výpočtové síti a u bodů mimo
výpočtovou síť:
Okrajové imisní hodnoty hodnocených polutantů dle modelového výpočtu
Varianta

Varianta
250 000 t/rok

Varianta
500 000 t/rok

Charakteristika

Výpočtová síť
Min.

Max.

Body mimo síť
Min.

Max.

NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,002495

0,090306

0,068294

0,113889

NO2

Aritmetický průměr 1 hod

1,094109

7,620272

6,903371

7,959906

0,005672

PM10

Aritmetický průměr 1 rok

PM10

Maximální denní průměr / 24 hod.

0,136043

0,078369

0,125614

2,939462 18,601633

12,538261

14,152957

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok

0,000035

0,002624

0,001940

0,003350

NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,004989

0,180611

0,136587

0,227778

NO2

Aritmetický průměr 1 hod

2,188218

15,24054

13,80674

15,91981

PM10

Aritmetický průměr 1 rok

0,011343

0,272085

0,156737

0,251228

PM10

Maximální denní průměr / 24 hod.

5,878924 37,203265

25,076522

28,305913

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok

0,000070

0,003879

0,006700

0,005248

Souhrn výsledků rozptylové studie
Příspěvky k imisní zátěži oxidu dusičitého
V současnosti platnou legislativou jsou pro NO2 stanoveny imisní limity:
pro roční aritmetický průměr hodnotou 40 µg.m-3
pro hodinový aritmetický průměr hodnotou 200 µg.m-3
Nejbližší monitorovací stanice znečištění ovzduší nesignalizují překračování imisních limitů
pro tuto škodlivinu. Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě 250 000 tun
se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybuje do 0,090 µg.m-3 ve výpočtové síti a do
0,114 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě 250 000 tun ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhne 7,62 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 7,95
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve
vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr,
který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.
Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě 500 000 tun jsou ve srovnání
s nižší variantou těžby dvojnásobné, takže i se zohledněním pozadí nelze ani při této
variantě předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace nebo hodinového průměrné koncentrace.
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Příspěvky k imisní zátěži prachu frakce PM10
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanoveno jako imisní limit:
40 µg.m-3 pro roční průměr
50 µg.m-3 pro 24 hodinový průměr
do roku 2005, poté
20 µg.m-3 (s mezí tolerance 10 µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010) pro roční průměr
50 µg.m-3 pro 24 hodinový aritmetický průměr (avšak s možností překročení této
koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající možnosti překročení této limitní
koncentrace 35 krát za rok)
Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě 250 000 tun se z hlediska
ročního aritmetického průměru PM10 pohybuje do 0,136 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,126
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky lze považovat za akceptovatelné jak
ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického
průměru.
Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě 250 000 tun se z hlediska 24
hodinového aritmetického průměru pohybuje do 18,60 µg.m-3 ve výpočtové síti, u nejbližších
objektů obytné zástavby se příspěvek pohybuje do 14,15 µg.m-3.
Z hlediska výpočtu depozice prašného spadu při roční těžbě 250 000 tun jsou vypočteny
hodnoty mezi 3,11 až 3,14 g.m-2 za měsíc, což jsou depozice pod stanoveným imisním
limitem.
Příspěvky posuzovaného záměru k imisním hodnotám prachu frakce PM10 při uvažované
roční těžbě 500 000 tun jsou ve všech položkách dvojnásobné. Zůstávají pod stanovenými
imisními limity, takže je možno pokládat za akceptovatelné jak ve vztahu k měřenému
pozadí, tak z hlediska ročního a 24hodinového aritmetického průměru.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Příspěvky k imisní zátěži benzenu se
pohybují v obou řešených variantách hluboce pod hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné,
že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen.
Na základě všech výše uvedených výpočtů lze vyslovit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší
je v obou navrhovaných variantách lišících se objemem těžby záměr realizovatelný.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži je varianta s roční těžbou 250 000 tun příznivější oproti
variantě s těžbou 500 000 tun, na straně druhé však při objemu těžby 250 000 tun ročně
budou příspěvky k imisní zátěži trvat delší dobu než při těžbě s ročním objemem 500 000
tun.
Pro snížení vlivů sekundární prašnosti lze doporučit následující podmínku:
−

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin)
minimalizovat sekundární prašnost.

Pro snížení vlivů imisí z manipulačních a přepravních prostředků lze doporučit následující
podmínku:
−

Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky
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splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Za upřesnění stojí pouze konstatování v závěru části popisující koncentrace PM10:
„Příspěvky posuzovaného záměru k imisním hodnotám prachu frakce PM10 při uvažované
roční těžbě 500 000 tun jsou ve všech položkách dvojnásobné. Zůstávají pod stanovenými
imisními limity, takže je možno pokládat za akceptovatelné jak ve vztahu k měřenému
pozadí, tak z hlediska ročního a 24hodinového aritmetického průměru.“
Zde se uvádí očekávaná denní koncentrace 14,15 x = 28,30 µg/m3 – po prostém přičtení
imisního pozadí deklarovaného v kap. C.2.1. – 137 a 105 µg/m3 by pak došlo k překročení
limitní hodnoty. Zde je nutné zdůraznit, že v prostoru uvažovaného záměru nemohou být
stávající koncentrace obdobné jako v silně zatížených a měřených oblastech deklarovaných
v kap. C.2.1. Dále pak je nutno zdůraznit, že stanovený limit platí pro 36. nejvyšší denní
koncentraci za kalendářní rok. Příspěvek záměru v tomto ukazateli lze pak očekávat
v hodnotách desetin až jednotek µg/m3. Závazná metodika Symos 97 bohužel neobsahuje
parametrizovaný vzorec pro výpočet 36. nejvyšší koncentrace. Na základě znalostí chování
nejvyšších denních koncentrací lze však - po tomto upřesnění – považovat výše uvedenou
tezi za reálnou.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci bylo provedeno
v aktualizované akustické studii, která je samostatnou textovou přílohou doplněné
dokumentace.
Předmětem akustické studie je vyhodnocení změn akustické situace v území související
s realizací posuzovaného záměru. Výpočet akustické zátěže hodnotící posuzovaný záměr
byl řešen jako porovnání stávajícího stavu a variantně při těžbě 250 000 tun nebo 500 000
tun za rok, odděleně pro jednotlivé etapy těžby.
Vyhodnocení vývoje akustické situace v zájmovém území bylo posouzeno celkem pro 9
výpočtových bodů, reprezentujících nejbližší hygienicky významné objekty v okolí zájmového
území. Jedná se o objekty motelu Tropical, obytného stavení u silnice III/0373, „Gigantu“
v Malé Čeperce a Hrobnického dvora3. Stacionární zdroje hluku – těžební korečkový bagr
s třídící linlou a drtičem – jsou přitom uvažovány na pozicích největšího přiblížení k obytným
objektům. Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následující tabulce.
Výsledky výpočtů pro etapu provozu. Porovnání stávajícího stavu a varianty těžby do 250
kt/rok
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
Výp.
bod

Výška
(m)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

Stávající stav

Výhledový stav

Výhledový stav

Výhledový stav

V0

V 1a – I. etapa

V 1a – II. etapa

V 1a – III. etapa

D

P

C

D

P

C

D

P

C

D

P

C

25,2

57,4

57,4

33,6

57,4

1

3

57,0

0

57,0

57,4

26,7

57,4

57,4

2

3

53,3

0

53,3

55,3

23,7

55,3

55,3

1,1*

55,3

55,3

3,1*

55,3

3

3

35,9

0

35,9

40,8

31,7

51,1

40,8

29,4

51,1

40,8

37,9

42,6

3

6

39,2

0

39,2

43,0

31,7

43,2

43,0

29,4

43,2

43,0

37,9

44,1

4

3

51,2

0

51,2

51,3

29,6

51,3

51,3

28,4

51,3

51,3

35,3

51,3

4

6

52,7

0

52,7

52,7

29,6

52,7

52,7

28,4

52,7

52,7

35,3

52,7

5

3

50,5

0

50,5

50,8

29,6

50,8

50,8

28,4

50,8

50,8

35,3

50,8

5

6

51,4

0

51,4

51,6

29,6

51,6

51,6

28,4

51,6

51,6

35,3

51,6

6

3

54,5

0

54,5

54,5

30,2

54,5

54,5

28,6

54,5

54,5

35,6

54,5

7

3

56,3

0

56,3

56,4

26,1

56,4

56,4

24,7

56,4

56,4

35,3

56,4

8

3

56,3

0

56,3

56,5

25,9

56,5

56,5

24,3

56,5

56,5

35,2

56,5

9

3

4,8

0

4,8

6,0

20,0

20,0

6,0

38,5

38,5

6,0

30,8

30,8

9

6

6,9

0

6,9

8,9

24,5

24,5

8,9

38,9

38,9

8,9

31,1

31,1

*řešen objekt s obytnou částí podél uvažované přepravní cesty, mimo přímý vliv zdrojů z
těžebny
Výsledky výpočtů pro etapu provozu. Porovnání stávajícího stavu a varianty těžby do 500
kt/rok
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
Výp.
bod

3

Výška
(m)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

LAeq (dB)

Stávající stav

Výhledový stav

Výhledový stav

Výhledový stav

V0

V 1a – I. etapa

V 1a – II. etapa

D

P

C

D

P

C

D

P

V 1a – III. etapa
C

D

P

C

1

3

57,0

0

57,0

57,7

26,7

57,7

57,7

25,2

57,7

57,7

33,6

57,7

2

3

53,3

0

53,3

56,6

23,7

56,6

56,6

1,1*

56,6

56,6

3,1*

56,6

3

3

35,9

0

35,9

43,1

31,7

43,2

43,1

29,4

43,2

43,1

37,9

43,2

3

6

39,2

0

39,2

45,0

31,7

45,0

45,0

29,4

45,0

45,0

37,9

45,0

V průmyslovém objektu (lihovar fy FONTICULUS) je rovněž byt domovníka nebo správce.
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4

3

51,2

0

51,2

51,5

29,6

51,5

51,5

28,4

51,5

51,5

35,3

51,5

4

6

52,7

0

52,7

52,9

29,6

52,9

52,9

28,4

52,9

52,9

35,3

52,9

5

3

50,5

0

50,5

51,5

29,6

51,5

51,5

28,4

51,5

51,5

35,3

51,5

5

6

51,4

0

51,4

52,3

29,6

52,3

52,3

28,4

52,3

52,3

35,3

52,3

6

3

54,5

0

54,5

54,7

30,2

54,7

54,7

28,6

54,7

54,7

35,6

54,7

7

3

56,3

0

56,3

56,8

26,1

56,8

56,8

24,7

56,8

56,8

35,3

56,8

8

3

56,3

0

56,3

57,2

25,9

57,2

57,2

24,3

57,2

57,2

35,2

57,2

9

3

4,8

0

4,8

7,0

20,0

20,0

7,0

38,5

38,5

7,0

30,8

30,8

9

6

6,9

0

6,9

10,2

24,5

24,5

10,2

38,9

38,9

10,2

31,1

31,1

*řešen objekt s obytnou částí podél uvažované přepravní cesty, mimo přímý vliv zdrojů z
těžebny
Vyhodnocení výsledků výpočtů:
Z výsledků výpočtů je patrné, že provoz stacionárních zdrojů hluku nebude znamenat
překročení základního hygienického limitu 40 dB u žádného z modelově zvolených
výpočtových bodů. Toto konstatování je možné provést při úvaze provozu všech zdrojů
hluku.
Ve vztahu k liniovým zdrojům hluku podél komunikací je patrné, že hladiny akustického tlaku
se pohybují u fasád orientovaných ke komunikaci ve stávajícím stavu v rozpětí 51,2 – 57,0
dB (vliv automobilové a železniční dopravy). Při variantě těžby 250 000 tun ročně dochází u
výpočtových bodů k nárůstu hladin akustického tlaku maximálně do 0,4 dB, u výpočtových
bodů č. 2 a 3 (motel Tropical) dochází k nárůstu hladin akustického tlaku v rozpětí 0,4 až 4,9
dB.
Při variantě těžby 500 000 tun ročně se hladiny akustického tlaku u fasád orientovaných ke
komunikaci navyšují v porovnání s výchozím stavem do 0,7 dB u výpočtových bodů č. 2 a 3
(motel Tropical) dochází k nárůstu hladin akustického tlaku v rozpětí 0,7 až 7,3 dB.
Z hlediska nejbližších hygienicky významných objektů je patrné, že u výpočtových bodů 1,2
(motel Tropical) lze předpokládat naplnění hygienického limitu pro denní dobu podél fasády
objektu, kde se bude realizovat doprava související se záměrem (při těžbě 250 000 tun/rok)
a překročení hygienického limitu pro denní dobu při variantě těžby 500 000 tun/rok.
U výpočtových bodů 4 a 5 (solitérní obytný dům u silnice III/0373) se při stávající dopravě
pohybují hladiny hluku pro denní dobu kolem hygienického limitu, u bodů 6 až 8 (hájovna)
nad hodnotou limitu 55 dB pro denní dobu. Při těžbě 250 000 tun dochází k navýšení hladin
akustického tlaku maximálně kolem 0,3 dB, při těžbě 500 000 tun/rok maximálně kolem 1
dB.
Ve vztahu k počáteční akustické situaci (kterou lze pro další projektovou přípravu doporučit
ověřit měřením spolu s dopravně inženýrským průzkumem pro zjištění aktuální počáteční
akustické situace) se jako nevhodná jeví těžba o objemu 500 000 tun/rok.
Vzhledem ke skutečnosti, že doprava související s ročním objemem těžby 250 000 tun
představuje ve vztahu k akustické situaci nevýznamný příspěvek, avšak realizovaný na
úrovních hladin akustického tlaku oscilujících kolem hygienického limitu pro denní dobu, lze
tento objem těžby a s ním vyvolanou dopravu akceptovat při respektování následujících
doporučení:
−

V rámci posuzovaného záměru vyloučit těžbu s ročním objemem 500 000 tun do
doby, než se měřením a z něho vycházejícím hodnocením prokáže, že by
doprava s ní spojená nevedla k překračování hlukových limitů u nejbližších
obytných objektů.

−

Realizovat individuální protihluková opatření u motelu TROPICAL jako výsledek
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porovnání počáteční akustické situace zjištěné měřením a akustické situace po
zahájení těžby, pokud nebude prokázáno plnění hygienického limitu pro vnitřní
chráněné prostory tohoto objektu
−

Před zahájením těžby provést kontrolní měření akustické situace venkovního
chráněného prostoru výpočtových bodů nejblíže situovaných při výjezdu
z těžebny na veřejné komunikace (body 4 až 8) a tak dokladovat objekty, kde
případně dochází k překračování hygienického limitu při počáteční akustické
situaci ve vztahu ke chráněnému venkovnímu prostoru

−

Ve vztahu k provozu těžebních mechanismů před a po zahájení těžby
v jednotlivých etapách provést měření hladiny akustického tlaku A pro denní
dobu v oblasti Hrobického dvora.

−

Součástí podmínek pro udělení souhlasu s těžbou v objemu 250 000 tun/rok
musí být požadavek na provedení měření akustické situace po zahájení těžby u
nejbližších objektů při výjezdu na veřejné komunikace a současně i závazek
provozovatele realizovat v případě potřeby nezbytný rozsah protihlukových
opatření zajišťujících plnění hygienického limitu pro denní dobu pro nejbližší
objekty obytné zástavby s tím, že rozsah měření a případný charakter
protihlukových opatření musí být konzultován s orgánem ochrany veřejného
zdraví.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Výše uvedená
citace je provedena v souladu se zpracovaným doplňkem dokumentace, který byl vyžádán
zpracovatelem dokumentace po té, co bylo zjištěno, že v dokumentaci byl opomenut
významný zdroj hluku – drtič kamene.
O tom, že vlivy hluku mohou být významnější, než je v některých tezích doplňku deklarováno
svědčí vlastní konstatování doplňku: „Ve vztahu k počáteční akustické situaci (kterou lze pro
další projektovou přípravu doporučit ověřit měřením spolu s dopravně inženýrským
průzkumem pro zjištění aktuální počáteční akustické situace) se jako nevhodná jeví těžba o
objemu 500 000 tun/rok.“ K tomu navíc přispívá i opatření stanovené u této kapitoly
v původní dokumentaci (str. 61): „v rámci posuzovaného záměru vyloučit těžbu s ročním
objemem 500 000 tun“ a to bez jakýchkoli dalších podmínek.
V doplňku se již objevuje možnost povolení varianty s roční těžbou 500 000 tun – a to poté,
co se měřením a z něho vycházejícím hodnocením prokáže, že by doprava s ní spojená
nevedla k překračování hlukových limitů u nejbližších obytných objektů.
Další otevřenou otázkou pak zůstává, jaké správní a legislativní nástroje zde mají nebo
vůbec mohou být použity. Dle dokumentace a doplňku se předpokládá povolení těžby
s kapacitou 500 000 tun/rok s tím, že teprve dalším hodnocením bude prokázáno… Není zde
stanovena účast státní správy, samosprávy ani veřejnosti.
Celkově je možno konstatovat, že samotná dokumentace i doplněk označují těžbu o objemu
500 000 tun/rok za nevhodnou a v dokumentaci se opatřením požaduje tuto variantu vyloučit.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Jediným vodním tokem, který by mohl být ovlivněn těžbou v ploše záměru je Velká strouha,
vedoucí od elektrárny Opatovice. Jde o umělý vodní tok s malým spádem. Na základě
dosavadních znalostí lze předpokládat, že pravděpodobně došlo k zakolmatování dna
jílovitým materiálem, takže z ní nedochází k významným únikům vody do okolí ani k infiltraci
podzemní vody do koryta strouhy. Jak vyplývá z následující podkapitoly o ovlivnění
podzemní vody, k významnému ovlivnění vodnosti Velké strouhy by vznikem těžebního
jezera pískovny nedošlo, protože kolísání jeho hladiny se dá očekávat pouze v rozmezí
decimetrů. Je však nutno jednoznačně vyloučit rizika přímé kontaminace vody v toku činností
v provozním zázemí písníku, navrhovaného v jižní části lokality.
Těžbou bude odkryta hladina podzemní vody a vznikne nová vodní nádrž s povrchovou
vodou, která však bude přímo komunikovat s podzemním kolektorem. V případě této nádrže
nelze zcela vyloučit riziko možné kontaminace vody, které je vzhledem k provázanosti
s vodou podzemní zváženo v následujících odstavcích o podzemní vodě.
Ovlivnění povrchových vod posuzovaným záměrem lze tedy za předpokladu technologické
kázně zejména v provozním zázemí písníku označit za malé a nevýznamné.
Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění proudění a možnosti čerpání podzemní vody
Ovlivnění režimu podzemní vody otvírkou a těžbou ložiska Čeperka 4 je nutno posuzovat
v souvislosti s ovlivňováním, ke kterému průběžně dochází na jiných pískovnách ve stejném
tělese pleistocénní labské terasy, a také v souvislosti s jímáním podzemních vod v čerpacím
území Hrobice – Čeperka nebo vodárenským čerpáním vody z jezera bývalé pískovny
Oplatil. Detailnímu popisu a modelovému řešení různých situací režimu podzemních vod je
věnována „Studie hydrogeologických poměrů…“ (viz samostatná textová příloha). Zde proto
uvádíme pouze stručný popis situace založený převážně na výsledcích uvedené studie.
Modelové simulace potvrzují, že hydrogeologická pozice současných i budoucích písníků
Čeperka, Čeperka 1, Čeperka 2 a Čeperka 3 je zcela odlišná od písníku Čeperka 4 jednak
svým přítokem a ovlivněním při těžbě, jednak možným ovlivněním okolního území. Právě tak
je odlišná i funkce písníku Dolany na jz. okraji pleistocénní terasy Labe, které nemá přímý
vztah ke stávajícím ani k budoucím pískovnám.
Z bilančních výpočtů vyplývá, že v případě maximálního rozšíření vodních ploch a maximální
limitní množství roční těžby 700 000 m3 na dosud otevřených ložiskách a schválených
dobývacích prostorech (Čeperka, Čeperka I, Čeperka II, Čeperka III a Dolany) bude zájmové
území vlivem výparu a nahrazováním vytěženého materiálu podzemní vodou ochuzována o
cca 19.5 l·s-1. Připočte-li se k tomu deficit způsobený výparem na současných vodních
plochách (písník Oplatil, Týnišť a Gigant) je tato hodnota 26.3 l·s-1. Zahrneme-li k tomu i
hodnotu maximálního povoleného jímaní vody ve zdroji Oplatil-Hrobice-Čeperka 200 l·s-1
(jímání podzemní vody ve zdroji Hrobice – Čeperka v rozsahu 90 l·s-1 a jímání povrchové
vody z jímacího území Oplatil v rozsahu 110 l·s-1), pak dostáváme výslednou hodnotu
deficitu v zájmovém území 226.3 l·s-1.
Přírodní zdroje v zájmovém území (infiltrace ze srážek) činní dle modelových výsledků 149.5
l·s-1. Zájmové území je navíc dotováno částečnou infiltrací z Opatovického kanálu a Rajské
strouhy o velikosti 21.8 l·s-1 a přítokem přes severní hranici modelu a infiltrací z Labe o
velikosti 68.8 l·s-1. Celkem je tedy zájmové území dotováno 240.1 l·s-1. Z porovnání velikosti
kladných a záporných bilančních hodnot vyplývá, že zájmové území je bilančně pozitivní o
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13.8 l·s-1. Deficit plánovaného ložiska Čeperka 4 způsobený výparem a těžbou v rozsahu
140 000 m3 za rok činní cca 4.5 l·s-1, což je cca 2% celkového deficitu. I v případě otvírky
plánovaného ložiska Čeperka 4 tedy zůstane zájmové území bilančně pozitivní.
Analýzou údajů o úrovni hladiny podzemní vody v jednotlivých objektech v zájmovém území
byla zjištěna velice dobrá závislost mezi úrovní hladiny podzemní vody a úrovní povrchu
území. Směry proudění podzemní vody jsou v širší zájmové oblasti poměrně variabilní. Bylo
zjištěno, že uvažovaná pískovna Čeperka 4 je z hlediska hladiny podzemní vody situována
v mírné lokální depresi, která je dotovaná podzemní vodou jak od severu, tak od jihu. Hlavní
drenážní bází je tok Labe za Pardubicemi, takže proudění má generelní směr k jihovýchodu
až východu směrem do Labe severně od Kunětické hory. Dalším důležitým prvkem
ovlivňujícím proudění podzemní vody je přítomnost starého koryta Labe. Proudění podzemní
vody v jeho dosahu totiž generelně respektuje jeho průběh a v zájmovém území tak proudí
od severu k jihu a v jižní části v prostoru písníku Oplatil se stáčí k jihozápadu. Místně se
uplatňuje vliv depresních kuželů podzemní vody, které se vytvářejí kolem jímacího území
Hrobice – Čeperka a písníků v západní části území. Díky trvalému deficitu mezi srážkami a
výparem z volné hladiny spolu s vodárenským čerpáním je otevřená hladina podzemní vody
zpravidla mírně zakleslá a je dotována podzemní vodou z okolí. Hydrogeologický model
předpokládá, že ložisko štěrkopísků se svojí částí nachází v prostoru, ze kterého je
podzemní vodou dotováno jímací území Hrobice – Čeperka.
Nejbližším objektem, kterého se ovlivnění může dotýkat je tedy jímací území Hrobice –
Čeperka, vzdálené od území záměru v místě největšího přiblížení cca 370 m. Velký vliv na
pohyb hladiny podzemní vody má skutečnost, že jímací území se nachází částečně v
prostoru hydrogeologického rozvodí a je dotováno přítokem podzemní vody z více stran.
Jeho jihovýchodní část pak mj. přítokem vod ze směru od navrhované nové pískovny
Čeperka 4.
Hydrogeologický model situace bez otevření ložiska Čeperka 4 vykazuje při dlouhodobě
suchém a teplém počasí, vedoucímu ke zvýšenému výparu vody a konečné velikosti vodní
plochy v pískovnách Čeperka – Čeperka 3 při běžném množství čerpaných podzemních vod
v jímacím území Hrobice – Čeperka a vod z písníku Oplatil poklesy v úrovni hladiny
v prostoru jímacího území do 20 centimetrů. Toto ovlivnění přitom počítá s modelovým
nahrazováním vytěženého štěrkopísku v ložiskách krytých DP Čeperka I – Čeperka III
podzemní vodou o velikosti 3,1 l·s-1 (celkem 12 l·s-1) při maximální těžbě štěrkopísku
nahrazovaného podzemní vodou.
Otvírka ložiska Čeperka 4 vyvolá vytvoření otevřené vodní plochy, která se s těžbou bude
postupně zvětšovat. Na této ploše se tedy bude rovněž postupně zvětšovat výpar podzemní
vody, což vyvolá snižování hladiny v závislosti na teplotě vzduchu. Při maximálním
povoleném množství čerpání vody však dochází ke zvýšení poklesu hladiny podzemní vody
zejména při severním okraji ložisek Čeperka – Čeperka 3, kde hodnota maximálního poklesu
hladiny může dosáhnout až 13 cm. Díky změnám v režimu podzemních vod, které způsobí
vodní plocha a těžba ložiska Čeperka 4 se zmenší ovlivnění čerpacího území Hrobice –
Čeperka v jeho severozápadní části přibližující se ložiskům Čeperka – Čeperka 3, které by
bez otevření ložiska činilo až 20 cm ale také v jihovýchodní části jímacího území v blízkosti
písníku Čeperka 4. Tyto údaje znamenají, že v jímacím území možnost čerpání
požadovaného nebo celkem povoleného množství vody nebude v souvislosti s otevřením
nového ložiska Čeperka 4 omezena, ale způsobí pouze uvedené poklesy hladiny podzemní
vod (menší než ke kterým by došlo pokud by ložisko otevřeno nebylo), což při celkové
průměrné mocnosti zvodně přes 10 m nepředstavuje významnou změnu.
Zajímavým důsledkem existence nové vodní plochy ve vztahu k těžbě v ložiskách Čeperka –
Čeperka 3 je mírné zvýšení hladiny vody ve stávajících pískovnách, včetně vodárenské
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nádrže Oplatil. Otevření a těžba ložiska Čeperka 4 se tedy na hydrogeologické situaci
vodárenské nádrže Oplatil, pro jejíž ochranu jsou stanoveny množstevní limity těžby,
negativně neprojeví, naopak přispěje k jistotě pokračování čerpání vody i po otevření a
úplném vytěžení ložisek Čeperka – Čeperka 3.
Modelové řešení má vysokou míru bezpečnosti, danou použitím maximálních hodnot
evapotranspirace a použití hodnot infiltrace o velikosti cca 13% celkového srážkového úhrnu,
což je nižší hodnota než by odpovídalo velikosti rozdílu srážek a vlastní evapotranspirace.
Ve skutečnosti je možno očekávat vyšší hodnotu infiltrace a tedy zvýšení pozitivní bilance
zájmového území. Pro všechny výpočty jsou navíc použity hodnoty maximální vodní plochy
písníků, které budou dosaženy až po jejich úplném vytěžení, a zároveň se počítá s úbytkem
vody způsobeným nahrazování vytěženého štěrkopísku. Tím se bilančně zvyšuje deficit vody
o 16,5 l·s-1, který po dotěžení ložisek ustane.
Ovlivnění kvality podzemní vody
Z výsledků numerických simulací režimu podzemní vody vyplývá, že plánované ložisko
Čeperka 4 je situováno v místech, která se podílejí větší či menší mírou, v závislosti na
konkrétní modelové variantě, na dotaci jímacího území Hrobice – Čeperka. To představuje
určité riziko pro jakost jímané podzemní vody, protože pokud dojde ke kontaminaci
těžebního jezera, může být potenciálně ovlivněn i samotný zdroj podzemní vody. Zmírnění
tohoto negativa je řešitelné provozovaným systém jímání, protože v případě přítoku
kontaminované vody do zdroje dojde, s ohledem na celkové jímané množství 200 l·s-1,
k jejímu značnému rozředění a výsledná koncentrace kontaminačních složek bude tedy
malá. To ovšem neznamená, že není nutno zabránit jakémukoliv proniknutí znečišťujících
látek do podzemních vod, a to i mimo prostor teoreticky možného ohrožení jímacího území.
V důsledku používané technologie těžby a úpravy se možnost kontaminace omezuje vedle
havarijních stavů, které jsou komentovány v kapitolách B.I.6. a D.III., na úkapy látek
z hydraulických systémů korečkového bagru, třídiče, drtiče, které jsou poháněny
elektromotory a z hydraulických systémů, palivové nebo převodové soustavy nakladačů,
případně buldozeru při skrývkách. Ve všech těchto mechanizmech budou používány
biodegradabilní oleje a paliva. Ropné látky v prostoru těžebny a jejího bezprostředního okolí
mohou pocházet z dopravních prostředků odběratelů štěrků a písků. Každý únik olejů nebo
paliva obou druhů by se projevil typickými skvrnami na hladině písníku, takže by bylo možno
rychle reagovat a zahájit sanační práce. Podle dosavadních zkušeností s navrženým
systémem těžby a úpravy je však podobná událost zcela výjimečná a dosud nebyla
v zařízeních oznamovatele zaznamenána. Je to pravděpodobně ovlivněno také tím, že nejen
biodegradabilní oleje a pohonné hmoty, ale i klasické ropné látky jsou při rozptýlení
v oxidačním prostředí relativně dobře odbouratelné bakteriálními bioprocesy. Také se
poměrně snadno sorpčně vážou na jílové částice v sedimentu a tím se prakticky inaktivují.
Přes tyto relativně pozitivní okolnosti musí manipulační a provozní řád pískovny obsahovat
ustanovení, která by jakémukoliv úniku kontaminantů do vody bránila a pokud by k havárii
došlo, umožnila rychlou a účinnou nápravu ještě v prostorách písníku.
I když je masivní únik ropných látek a jejich následné proniknutí do kolektoru podzemní vody
těžko představitelné, navrhuje se vybudování systému monitorovacích vrtů v prostoru
proudění vody mezi písníkem a čerpacím územím, které by mohly být využity rovněž jako
čerpací, v případě nutnosti zabránit proniknutí jakékoliv kontaminace k jímacím vrtům.
V otevřené vodní nádrži písníku je nutno počítat rovněž s tím, že dojde ke změnám
chemizmu vody. Přirozenou cestou subaerických vlivů i následkem těžby dojde ke zvýšení
obsahů kyslíku ve vodě, která přispěje k oživení vody mikro i makroorganizmy, částečně
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s následkem fotosyntetické produkce uhlíku a zabudování dalších prvků, zejména dusíku a
fosforu do těla organizmů, ze kterých se budou po jejich úmrtí zpětně uvolňovat.
K závažnějšímu ovlivnění vody by mohlo dojít, kdyby docházelo k výrazné nitrifikaci (oxidaci
dusíku s nižším oxidačním číslem) a zejména pokud by tyto procesy přerostly v eutrofizaci
nádrže. Tomu bude nutno zabránit mj. vhodným nakládáním s půdou z nadloží ložiskové
polohy. Splachy hnojiv z okolních polí, které by eutrofizaci podporovaly nebo vyvolaly, díky
oddělení písníku Velkou Strouhou od zemědělsky využívaných ploch nehrozí. Při infiltraci
povrchové vody z písníku by se chemická rovnováha podzemní vody obnovovala v závislosti
na vzdálenosti od břehů písníku.
Úroveň kolísání hladiny podzemní vody v důsledku otevření nové vodní plochy, její plošný
ani vertikální rozsah nepřesáhne hranice kolísání, způsobovaného sezónními výkyvy
v důsledku změn počasí. To dovoluje tvrdit, že ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody
záměrem nepovede k ovlivnění stanovištních podmínek podmiňujících rozvoj vegetace.
Celkově lze hodnotit ovlivnění podzemní vody jako malé v oblasti změn režimu proudění a
pohybů hladiny podzemní vody jak ve vztahu k jímacímu území Hrobice – Čeperka, tak ve
vztahu k vodárenské nádrži Oplatil. Málo pravděpodobné, ale potenciálně významné může
být ovlivnění v oblasti kvality podzemní vody ve vztahu k jímacímu území Hrobice – Čeperka.
Za akceptovatelnou proto lze realizaci záměru pokládat pouze při dodržení následujících
opatření:
−

Pro případné sledování úniku ropných látek zajistit v prostoru proudění vody
mezi písníkem a čerpacím územím realizaci monitorovacího systému s využitím
vystrojených hydrogeologických vrtů, umožňujících odčerpání kontaminované
vody.

−

Již před otvírkou ložiska zahájit monitoring úrovně hladiny a kvality podzemní
vody na za tím účelem nově vyhloubených hydrogeologických vrtech.

−

Vzorky vody z monitorovacích objektů analyzovat na obsah nepolárních
extrahovatelných látek v akreditované laboratoři.

−

Výsledky měření a analýz předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu a VaK
Pardubice.

−

Otvírku zahájit v SZ části ložiska; do SV části postoupit s těžbou až v případě,
že se závěry hydrodynamického modelu o možnostech kvantitativního
ovlivnění zdroje vody Čeperka – Hrobice potvrdí monitoringem.

−

V provozním řádu pískovny zajistit provádění činností, bránících vzniku havárie
spojené s únikem ropných látek.

−

V provozním řádu pískovny zajistit, aby v případě vzniku havárie došlo
k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody v úplném rozsahu
havárie.

−

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během
její přípravy a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené
k těmto účelům.

−

Při výstavbě a provozu skladu pohonných hmot a maziv přesně dodržet projekt,
zejména vyspádování betonové plochy a výstavbu jímky na odpadní kapaliny
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s dostatečným objemem, min. 1 m3.
−

V provozním řádu pískovny stanovit povinnost pravidelně kontrolovat jímku na
odpadní kapaliny u čerpací stanice PHM a zajišťovat její čištění a odvoz kalů
z jímky oprávněnou specializovanou firmou.

−

V dalších stupních projektové dokumentace zvážit možnost trvalé nebo
příležitostné instalace plovoucích zábran šíření olejových skvrn.

−

Pro písník Čeperka vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a
havarijního řádu se zdůrazněním postupů ochrany kvality vod.

−

V rámci sledování jakosti vod se zaměřit na monitoring ropných látek v písníku
a v jeho bezprostředním okolí ve vybraných hydrogeologických objektech v
intervalu 2x ročně.

−

Pro potřeby technického (provozního) zázemí vybudovat nepropustnou
plastovou žumpu na odpadní vody.

−

Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání
s dalšími látkami nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a
zajištěných prostorech provozního zázemí.

−

Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám
budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory
(nepropustné podlahy, záchytné a havarijní jímky).

−

Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do
horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zajistit zabránění dalšímu
šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované
zeminy a zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou skládku, dále
odstranit nebezpečné látky z vody na základě postupů dle vypracovaného
havarijního plánu.

−

Průběžně kontrolovat a na základě této kontroly zajišťovat těsnost a stav
naplnění jímky na odpadní vody, zajistit pravidelné vyvážení obsahu této jímky.

−

S postupující těžbou průběžně provádět rekultivaci podle schváleného plánu
sanace a rekultivace a s tím, že po ukončení těžby budou z písníku odstraněna
veškerá zařízení včetně technického zázemí.

−

Skrývkové a rekultivační práce důsledně provádět tak, aby se půda nedostala
do vodní nádrže a neprovokovala eutrofizační pochody.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Celkový zábor ZPF činí pro plochu celého navrhovaného území pro navrhovanou těžbu
36,8725 ha.
Vesměs jsou dotčeny méně až podprůměrně kvalitní půdy ve IV. třídě ochrany, ve vztahu
k dotčení organizace ZPF a k celkové ploše postupného záboru je však nutno konstatovat
významný nepříznivý vliv na půdu. Pro zmírnění vlivu je navrhováno, aby zábor ZPF byl
uvažován pro každou etapu jako celek, ale vlastní faktické zábory půdy a provádění
skrývkových prací s ohledem na minimalizaci dotčení organizace zemědělské půdy v rámci
jednotlivých etap těžby je navrhováno řešit po krocích, představujících zábor cca 2,5 (1,25)
ha ročně, varianta A s ekvivalentem těžby do 250 kt/ročně se vyznačuje nižší mírou
postupného záboru a je tudíž z pohledu dotčení ZPF a organizace ZPF výhodnější. Pouze
pro otvírku ložiska (vlastní roztěžení a zajištění technického a sociálního zázemí) bude
v první části nutno zabrat cca 3,5 – 4 ha. Z předpokládaných cca 25 ha záboru pro 1. etapu
těžby (severně od cesty Hrobický Dvůr – Gigant vznikne cca 20 ha vodní plochy, zbylých cca
5 ha budou z části závěrné svahy ozeleněné dle schváleného Plánu rekultivace a z části
technické svahy). Jižně od cesty vznikne menší písník.
Jde o trvalý negativní vliv, s ohledem na postupnost fyzických záborů s nižší mírou
významnosti. Poněvadž zatím není zcela zřejmý postup orgánů ochrany ZPF z hlediska
odnímání půdy pro celé zájmové území v navrhovaném území k proponované těžbě
štěrkopísků, je doporučeno uplatnit následující opatření:
−

S ohledem na požadavek zachování cesty Hrobický Dvůr – Stéblová řešit
plochu těžby jako dvě jezera, rozdělená stávající cestou.

−

Vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v
rámci katastrálního území Čeperka s vyznačením postupu těžby z hlediska
postupného fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách.

−

Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních
etapách ročního předstihu skrývek před těžbou do 1,5 ha, pro otvírku ložiska
do 3,5 ha. Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev
půdy po projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF.

Zábor PUPFL, ani dočasný, není jako přímý dopad navrhované těžby štěrkopísků uvažován
vzhledem k poloze lesních porostů mimo dosah vymezení zájmového území k navrhované
těžbě štěrkopísků s ponecháním dostatečného ochranného pásma lesa.
Jsou však předpokládány vyvolané investice přeložek vodovodu a všech nadzemních vedení
VVN a VN, které by se mohly dotknout lesních pozemků. Takový postup zpracovatelský tým
předkládané dokumentace pokládá za nepřijatelný potenciálně významný vliv na lesní
pozemky (vznik případného dělícího efektu, nemožnost plného lesnického využití v nově
vzniklých ochranných pásmech). Z tohoto důvodu je nutno řešit přeložky sítí mimo lesní
pozemky a porosty.
−

Přeložení vodovodu řešit podél strouhy a polní cesty, vedoucí
východozápadním směrem přes plochu zájmového území těžby, poněvadž tato
cesta zůstane na žádost obce zachována spolu s dostatečně širokým
ochranným pilířem.

−

Přeložky vedení VVN a VN řešit s vyloučením zásahu do lesních pozemků a
porostů s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena
možnost jiného rozstožárování v rámci řešení, vycházejícího z dodržení
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stávajícího trasování, s nahrazením současných sloupů v prostoru těžby
vyššími a pevnějšími sloupy u okrajů budoucí vodní nádrže, jak se osvědčilo i
v případech jiných pískoven.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě části kvartérních hornin v ploše ložiska. Tato
ztráta je však vlastním cílem těžby jako ekonomické aktivity, poskytující v dnešní době
nenahraditelnou stavební surovinu. Ostatní části horninového prostředí zůstanou nedotčeny.
Výjimkou jsou podzemní vody, které se vytěžením štěrkopísku stávají v podstatě
povrchovými vodami s volnou hladinou. Jejich ovlivnění je popsáno v příslušné kapitole,
stejně jako ovlivnění režimu podzemních vod vznikem nového jezera písníku.
Negativnímu ovlivnění kvality podzemní vody bude nutno zabránit organizačními a
technickými prostředky. Jejich případné selhání je nutno kontrolovat monitoringem. Potřebná
opatření jsou navržena v kapitole D.I.4. Vlivy na vody.
Trvalé snížení hladiny podzemní vody v okolí nového písníku se bude pohybovat v řádu
centimetrů, takže neovlivní lesní kultury ani zemědělskou činnost v okolí ložiska, což je
zřejmé ze skutečnosti, že kolísání její hladiny v průběhu ročního klimatického cyklu se
pohybuje kolem 1 m.
Celkově je tedy možno označit ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů za malé a
nevýznamné.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je navrhován na polních celcích méně kvalitních orných půd, jde rovněž o doposud
nezastavěné území. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém
stavu (intenzivní agrocenózy), zájmové území na severovýchodě zasahuje do prostoru linie
porostů dřevin podél meliorační strouhy jako pravobřežního občasného přítoku vodoteče
Velká strouha.
S ohledem na změnu krajinného rázu (viz dále) však vyplývá požadavek na komplexní
začlenění písníku do krajiny. Další text se týká především vlastního zájmového území těžby
a nejbližšího okolí.
7.1. Vlivy na faunu
Na základě výstupů zoologického průzkumu lze doložit nepříliš významné koncentrace
zvláště chráněných druhů hmyzu (jde pouze o sporadické výskyty 3 druhů čmeláků), záměr
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může zasahovat prostory pravděpodobného zakládání hnízd (č. zemní využívá nory
hlodavců, dále nelze vyloučit ojedinělá hnízda v prostorech lemů polí).
Potenciálně nejvyšší míra nepříznivosti střetu zájmů se zájmy zvláštní ochrany živočichů je
však dána možností ovlivnění populací zvláště chráněných druhů kurovitých ptáků –
koroptve polní a křepelky polní tím, že by skrývkové práce ohledně postupného odstraňování
nadloží těžitelných zásob probíhaly v reprodukčním období. V zájmovém území nelze
vyloučit hnízdění obou druhů, poněvadž biotopy polí s navazujícími lemy je možno označit
pro oba druhy jako příhodné, i když zatím hnízdění nebylo prokázáno. Lze sice předpokládat,
že se zvýšením ruchu, daného provozem pískovny, se jedinci přesunou do vzdálenějších
lokalit, ale přímé skrývkové práce v hnízdním období by měly za důsledek lokální snížení
hustoty populací.
V kontaktu s řešeným územím byl dále prokázán výskyt silně ohrožené ještěrky obecné,
zatím v přechodovém ekotonu k borovému lesu podél severní hranice zájmového území
těžby, výskyt na polích je nepravděpodobný. Je však nutno ponechat dostatečný pás
xerofytních enkláv v rámci přechodů od severní hranice písníku k lesu a v prostorech
stávajících přechodových ekotonů vyloučit jakékoli terénní zásahy.
Z výše uvedených důvodů je doporučeno skrývkové práce provádět nejdříve ke konci
vegetačního období, nikoli na jaře ve vztahu k optimální vlhkosti skrývaných zemin.
V prostoru Velké strouhy byl doložen slabší výskyt skokanů zelených včetně reprodukce
(snůšky v dubnu), tato vodoteč je návrhem na vymezení území k navrhované těžbě
respektována. Nelze však vyloučit ovlivnění kvality vody technologickou nekázní v prostoru
provozního zázemí písníku v kontaktu s tokem v jižní části zájmového území, v daném
kontextu plně platí všechna opatření k ochraně povrchových vod. Ovlivnění vodotečí nelze
dále vyloučit při kácení dřevin ve vztahu k rizikům úkapů ropných látek z mazadel a
pohonných hmot motorových pil a při pojezdech techniky pro odvoz vytěžené dřevní hmoty
(jde o zásah pouze na pravobřežním občasném přítoku, nikoli v doprovodných porostech
Velké strouhy). Lze tedy doporučit:
−

Pro odůvodněná kácení dřevin používat do motorových pil oleje a mazadla na
bázi bionafty; plnění motorových pil realizovat výhradně mimo kontakt
s břehovou hranou a průtočným profilem.

−

Vyloučit pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku;
v rámci pálení vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení
účinnosti zapalování hromad větví.

Těžiště populace skokanů se nachází v bývalých labských ramenech v nivě Labe a
v litorálech některých rybníků v širším okolí mimo dosah posuzovaného záměru těžby.
Další vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:
−

vzhledem k hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad) může skrývkami dojít
k zásahu do reprodukčních ploch a k dočasnému snížení hustoty populací,

−

budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu skrývkami

−

odstranění živných rostlin pro řadu druhů hmyzu, vázaných na uvedené druhy dřevin jde tak v důsledku i o snížení potravní nabídky pro hmyzožravé ptáky a dravý hmyz
v území;

−

likvidace hnízdních možností pro řadu ptáků (doložena pěnice černohlavá), analogie platí
i pro druhy, vyhledávající pro hnízdění dutiny (doložena sýkora babka, strakapoud velký);
poněvadž není k dispozici dostatek náhradních hnízdních prostorů, likvidace břehového
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porostu podél kanálu znamená snížení množství vzrostlých stromů v řešeném území a
obecně lze předpokládat snížení hustoty populací hnízdících druhů v území
−

ovlivnění vývojových podmínek pro některé druhy, vázané na dřevní hmotu starších vrb,
jasanů a olší, kde mohou být i známky trouchnivění; v daném kontextu nelze vyloučit
případný dopad na některé druhy tesaříků, v následném kontextu jde tak i o snížení
potravní nabídky pro hmyzožravé druhy ptáků a hmyzu v území.

Jde o vlivy mírně nepříznivé až nepříznivé, patrné až významné, do doby plné funkčnosti
nových výsadeb prakticky nevratné. Významnost vlivu by byla ještě výrazně zvýšena
nevhodným obdobím zásahů do porostů dřevin, zejména pak v jarním období při hnízdění
ptáků.
Vybudování jakýchkoliv vodních ploch na pozemcích orné půdy je ze zoologického hlediska
naopak jednoznačně přínosné. Výrazným způsobem dojde k zvýšení diverzity druhů, vodní
plocha trvalého charakteru v krajině jednoznačně chybí.
Realizace záměru však v sobě obsahuje i další výhledový vliv:
Po ukončení těžební činnosti lze předpokládat i určité rybochovné využití, poměrně závažný
však může být i problém komerčního využívání nově vzniklých vodních ploch k případnému
intenzivnějšímu chovu ryb. Každá vodní plocha je totiž poměrně rychle nalezena
obojživelníky, kteří ji začnou využívat k reprodukci. Intenzívní chov ryb však představuje pro
jejich larvy soustavný predační tlak, který pak může vést postupně k úplnému zničení celé
této populace. Vysoká rybí obsádka při konzumaci zooplanktonu neselektivně konzumuje
spolu s bezobratlými složkami zooplanktonu i všechna vývojová stádia obojživelníků. Na
vylíhlá larvální stádia čeká obzvláště v prvních dnech silný predační tlak této obsádky, kdy
jsou neselektivně konzumováni vzhledem ke své malé velikosti spolu s ostatními složkami
zooplanktonu. Vzhledem k toxinům vylučovaným kůží klesá s vzrůstající velikostí pulců tento
tlak, pokud má ovšem obsádka dostatek jiné potravy. Na lokalitách s intenzivnější rybí
obsádkou a nízkou úživností však dochází k predaci celou dobu vývoje pulců až po jejich
metamorfózu. Tento fakt má pak u vysokých, pravidelně přikrmovaných obsádek za
následek postupnou predaci všech larev obojživelníků ještě před metamorfózou. V daném
kontextu je však nutno zdůraznit, že pískovny obvykle nepředstavují plochy s intenzivní,
případně přikrmovanou rybí obsádkou. Další vlivy je nutno očekávat i rytím rybí obsádky
v sedimentech dna a tím i příspěvku k možnému snížení kvality vody v písnících
Z výše uvedených důvodů by bylo nanejvýš žádoucí vytvoření několika mokřadních biotopů
na okrajích vznikajících vodních ploch, které by sloužily právě k reprodukci obojživelníků a
ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů. Tůně by měly mít proměnnou hloubku vody
s rozsáhlejšími mělčími litorálními okraji, samozřejmostí musí být absence jakékoliv rybí
obsádky v těchto tůních. Vytvořením těchto mokřadních biotopů lze účinně snížit negativní
vliv případných vysokých rybích obsádek ve vzniklých jezerech, kde se výskyt jiných
živočišných druhů dá předpokládat jen ve velmi omezené míře (řadu pozitivních příkladů lze
dokládat třeba z Třeboňska).
Na základě výše uvedeného rozboru jsou navrhována následující doporučení:
−

Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení
možnosti ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků,
drobných hlodavců a z důvodu snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.

−

Plochu písníku připravit s respektováním následujících prostorových zásad:
−

ze zájmů pro těžbu vyloučit část území při severovýchodní hranici (prostor
biocentra) s tím, že toto území bude začleněno v rámci rekultivací jako
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přírodní plocha
−

zajistit ochranu toku Velká strouha vytvořením dostatečného ochranného
pilíře podél hranic navrhovaného písníku – otevřené vodní nádrže

−

V rámci projektu rekultivací zajistit alespoň na části prostoru mezi korunou
budoucího závěrného svahu a lesními porosty na severu a západě vznik
mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím
zatraktivnit zájmové území pro obojživelníky.

−

Veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního
klidu; porosty podél melioračního kanálu řešit postupně v závislosti na
doporučených fázích postupů těžby

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Tato kapitola je řešena nadstandardně podrobně a postihuje většinu i teoreticky možných
vlivů.
V dokumentaci je uváděna existence silně ohroženého skokana zeleného synklepton (Rana
kl. esculenta) v rámci Velké Strouhy v JV části. Otázkou je, zda lze v této souvislosti vyloučit
existenci kriticky ohroženého druhu skokana skřehotavého (Rana ridibunda), který zde má
navíc i vhodné biotopové podmínky. Zpracovatel posudku si je přitom vědom obtížnosti
determinace těchto druhů.
Další v dokumentaci neřešený problém představuje možné ovlivnění stávajících biotopů
obojživelníků. Dle Studie hydrogeologických poměrů, která je přílohou posuzované
dokumentace kolísá hladina podzemní vody v kvartérních sedimentech v hloubce 0,5 – 4 m
pod stávajícím terénem. Zároveň nelze zcela vyloučit komunikaci mezi povrchovou vodou
v tocích a touto mělkou hladinou podzemní vody. V jedné z nejnepříznivějších variant (5)
zpracovaných ve výše uvedené studii (str. 41) může dojít k poklesu hladiny podzemní vody
v prostoru Velké Strouhy až o 0,6 – 0,8 m. Proto je v podmínkách stanoviska příslušného
úřadu stanoveno provádět trvalý monitoring obojživelníků a jejich biotopů včetně případných
nápravných opatření.

7.2. Vlivy na floru
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí
jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a plochy
s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (vazba na
lesní porosty a některé významnější vodoteče, případně tůně a rybníky v širším okolí).
Záměr znamená postupné skrývky na agrocenózách a postupnou rekultivaci okolí
s přednostní výsadbou hraničních porostů dřevin. Na části agrocenóz vznikne postupně
jezero s možností vytvoření mělkých litorálů, takže biodiverzita území i z hlediska rostlinných
druhů se může zvýšit.
Jak bylo již konstatováno, jde o území člověkem zcela přeměněné, využívané intenzivně
zemědělsky, v bezprostředním okolí narušené s plochami ruderální až nitrofilní vegetace
(usazovací nádrže). Vzhledem k tomuto charakteru zde při průzkumu nebyly nalezeny druhy
tak ochranářsky významné, že by omezily možnost těžby štěrkopísku.
Lze tak konstatovat, že těžba suroviny nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území,
neboť tato je již dávno zničena zemědělským hospodařením, bez možnosti a příležitosti k
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trvalému výskytu druhů zvláště chráněných rostlin podle přílohy č.II Vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. Vlivy posuzovaného záměru na floru je
tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Za menší nedostatek lze označit opomenutí výskytu ohroženého druhu rostliny žebratka
bahenní (Hottonia palustris L.), který je ohroženým druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, je uváděna v kategorii ohrožená dle Červeného seznamu květeny
ČR. Patří k mizejícím druhům naší květeny.
Tento druh je v literatuře dokumentován z oblasti podél Velké Strouhy v bezprostřední
blízkosti uvažovaného záměru. Větší populace je dokumentována nad restaurací Tropical.
Dle Studie hydrogeologických poměrů, která je přílohou posuzované dokumentace kolísá
hladina podzemní vody v kvartérních sedimentech v hloubce 0,5 – 4 m pod stávajícím
terénem. Zároveň nelze zcela vyloučit komunikaci mezi povrchovou vodou v tocích a touto
mělkou hladinou podzemní vody. V jedné z nejnepříznivějších variant (5) zpracovaných ve
výše uvedené studii (str. 41) může dojít k poklesu hladiny podzemní vody v prostoru Velké
Strouhy až o 0,6 – 0,8 m. Proto je v podmínkách stanoviska příslušného úřadu stanoveno
provádět trvalý monitoring žebratky bahenní a jejích biotopů včetně případných nápravných
opatření.
7.3. Vlivy na mimolesní porosty dřevin
Záměr využití cca 37 ha území pro těžbu štěrkopísků podle návrhu umístění vyžaduje kácení
mimolesních porostů dřevin.
Nepříznivým vlivem je zásah do mimolesního porostu podél občasné meliorační strouhy a
cesty od mostku přes Velkou strouhu směrem k severu, poněvadž tato cesta a strouha bude
přímo dotčena územním vymezením prostoru pro navrhovanou těžbu štěrkopísků v případě,
že detailní ověření možnosti dalších postupů těžby do severovýchodního trojúhelníku
nevyloučí průběžný monitoring změn hydrologických poměrů či náhlá změna v rámci
monitoringu kvality podzemní vody. Rozsah zásahu je možno odhadovat na desítky stromů a
první stovky m2 náletových dřevin, což je nutno pokládat za vliv nepříznivý a významný, který
musí být v rámci postupné průběžné rekultivace kompenzován.
Porosty podél stávající přístupové cesty k bažantnici by mohly být ohroženy pouze
trasováním přeložky vodovodu, tuto okolnost lze ošetřit v rámci projednání přeložky
vodovodu, porosty podél hranice lesa mohou být v plném rozsahu zachovány.
Není rovněž žádný důvod zasahovat do doprovodných porostů toku Velká strouha.
7.4. Vlivy na ekosystémy
a) vlivy na prvky ÚSES
S ohledem na polohu skladebných i podpůrných prvků ÚSES může být ovlivněno lokální
biocentrum v severovýchodní části zájmového území těžby, pokud by byla zcela odtěžena
jeho plocha v návrhové části jižně až jihovýchodně od lesního okraje; v daném kontextu je
doporučeno již v rámci Změny č. 4 ÚPSÚ Čeperka prostor biocentra respektovat.
Lokální biokoridor podél Velké Strouhy tvoří jihovýchodní hranici zájmového území těžby a
s ohledem na potřebu zachování dostatečného ochranného pilíře toku by měly být
zachovány jeho funkční parametry. Není žádoucí řešit jakékoli kácení dřevin v prostoru
biokoridoru a pokládku přeložené části vodovodu je nutno trasovat mimo průmět korun
stromů na terén (ochrana kořenového systému). V případě dodržení tohoto postupu nejsou
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předpokládány vlivy navrhované těžby ve smyslu případného oslabení ekologickostabilizační funkce biokoridoru.
Jiné skladebné či podpůrné prvky ÚSES nejsou ani zprostředkovaně ovlivněny navrhovaným
využitím území pro těžbu štěrkopísků.
Je proto doporučeno:
−

Podél toku Velká strouha zachovat dostatečný ochranný pilíř u jihovýchodní
hranice písníku.

−

Respektovat polohu lokálního biocentra v severní části zájmového území

b) vlivy na významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky „ze zákona“ i ve vztahu k výstupům hydrogeologického posouzení
(příloha č. 3) nebudou s ohledem na svou polohu vůči navrhovanému území těžby
ovlivněny, s výjimkou zrušení části melioračního kanálu jako pravobřežního občasného
přítoku Velké strouhy jižně od Hrobického dvora. Ve vztahu k výstupům hydrogeologického
posouzení není předpokládáno ovlivnění vodnosti Velké strouhy těžbou štěrkopísků nad
rámec sezónní hydrologické dynamiky toku.
Lesní porosty se nacházejí v kontaktu s prostorem ovlivnění hydrogeologických poměrů,
výstupy hydrogeologického posouzení nepředpokládají poklesy hladiny podzemní vody v
rozsahu, které by mohly ovlivnit zásobení rhizosféry lesního porostu v bezprostředním okolí
písníku. Mírný pokles hladiny podzemní vody v prostoru východního okraje lesů nemůže
s ohledem na složení porostu způsobit změny v druhové skladbě nebo negativně ovlivnit
kořenový systém zde se vyskytujících druhů dřevin.
Ovlivnění jiných VKP „ze zákona“ nejsou pravděpodobná, úroveň kolmatace koryta Velké
strouhy v zásadě vylučuje možnost infiltrace jeho vod do písníku. Navíc je požadováno
zachovat dostatečný ochranný pilíř podél toku. Registrované VKP jsou dostatečně vzdáleny
od zájmového území těžby.
c) vlivy na další ekosystémy
Budou ovlivněny v zásadě jen výrazně antropogenně podmíněné ekosystémy, částečné
ovlivnění mimo zájmové území těžby by mohlo být očekáváno jen při nevhodně umístěných
deponiích zemin (skrývek). Lze proto doporučit:
−

Skrývky realizovat postupně, pouze v ročním předstihu před těžbou podle
rozsahu těžby, do 1,5 ha, s výjimkou otvírky. V tomto kontextu minimalizovat
deponie zemin v zájmovém území, zeminy ze skrývek použít i mimo areál podle
projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF. Případné deponie zemin nesmějí
být realizovány na úkor skladebných prvků ÚSES, lesních porostů případně
přírodě bližších lučních porostů v širším okolí zájmového území.

d) vlivy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti
S ohledem na polohu evropsky významných lokalit Pardubice a Kunětická hora a předmět
ochrany v těchto lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto
lokalitách; územní kontakt či zprostředkované vlivy lze vyloučit. K přímému či
zprostředkovanému ovlivnění nedojde ani v případě ptačí oblasti Bohdanečský rybník, která
je od místa záměru oddělena dalšími vodními plochami.

54

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

e) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po skrývkách a přesunech
zemních hmot, pokud plochy zasažené těmito aktivitami nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž výrazně vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých
plevelů, jak dokládá i rozvoj ruderálních formací kolem složiště slámy u soutoku Velké
strouhy a severního kanálu. Uvedené riziko lze minimalizovat následující podmínkou:
−

Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy
zasažené skrývkovými pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření
alergenních plevelů.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu navrhované těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu
území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru v zásadě dojde ke vzniku nové charakteristiky území pouze na výměře
nové vodní plochy (cca 30 ha v rámci celé navrhované plochy, zřejmě ve dvou oddělených
jezerech s ohledem na potřebu zachování zpevněné s cesty), která nahradí část vizuálně
vnímatelných celků orné půdy. Nová charakteristika vzniká především postupným
vytvářením zahloubeného písníku, nejprve bez vlivu postupně se rozšiřující vodní hladiny,
ale jako otevření půdního povrchu skrývkou, následně těžbou. Vliv je nutno pokládat za
nepříznivý zejména v době vlastních těžebních prací v počátcích, než dojde k otevření
hladiny a než dojde k zapojení vznikajícího písníku do krajiny vzrůstající funkčností výsadeb
v rámci postupné rekultivace břehů vznikajícího jezera. Vznik nové charakteristiky území je
nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění
písníku do krajiny bude klesat (vznik linií a pásů porostů dřevin, částečně až úplně přebírající
funkce interakčních prvků v území).
Z předložených podkladů vyplývá, že záměr bude vyžadovat výstavbu provozního zázemí
s určitým zpevněním ploch. Zde jde o dočasný vliv, poněvadž po ukončení těžby bude muset
být prostor provozního zázemí rekultivován (nejlépe zalesněním).
2. Změna poměru krajinných složek
V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jde o náhradu negativní krajinné
složky orné půdy pozitivní složkou vodních ploch a porostů dřevin, i přes to, že složka
vodních ploch v území absentuje (v širším území se nacházejí jezera písníků západně od
železniční trati Stéblová – Čeperka /včetně původního rybníku Oplatil/ a Pohránovský rybník
JZ od Srchu). Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících krajinných
složek bude konečné řešení a tvar písníku jako plochy s nerovnými okraji ve vztahu
k prostorovému a funkčnímu pojetí sadových úprav a vnějších výsadeb, jako kompenzaci za
dotčení pozitivní krajinné složky doprovodných porostů melioračního kanálu.
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Vlastní písník je však novým plošným a antropogenním prvkem, který mění poměr krajinných
složek od negativních k pozitivním na orné půdě. Výstavba provozního zázemí je dočasnou
negativní změnou i v rámci ovlivnění negativní složky orné půdy.
V kontextu ovlivnění krajinného rázu jde o patrnou změnu, s postupně klesající mírou
významnosti.
3. Ovlivnění vizuálních vjemů
Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Do
otevřeného území je navrhována postupná těžba s tím, že zejména v etapách skrývek a
počátečních etapách těžby půjde o určitou dynamizaci krajinného rázu vznikem deponií, valů
a postupným vznikem těžební jámy, která se s postupem těžby bude zaplňovat vodou
z otevřené podzemní zvodně. Deponie je nutno pokládat za prvky hmotové dominance
s ohledem na plochý charakter území. Určujícími pohledovými osami jsou pohledy ze silnice
I/37 a z místních komunikací, procházejících kolem zájmového území navrhované těžby a
kolem melioračních příkopů. V těchto pohledech dojde k vizuální změně celků orné půdy na
postupně narušený vjem vznikající těžebny, na pozadí kulisy lesních porostů na západě a
severu, přičemž v těchto směrech nedochází k překrytí určující kulisy lesních porostů.
Patrnou a dočasně do doby funkce nových porostů nepříznivou změnou krajinného rázu
místa bude dotčení liniového doprovodného porostu podél melioračního kanálu, od severu
vtékajícího do Velké strouhy u mostku stávající zpevněné komunikace od Hrobického dvora.
Na druhé straně vzniká dynamizace poměrně plochého a otevřeného krajinného reliéfu
jednak deponiemi zemin, jednak deponiemi těženého materiálu v prostoru expedice v rámci
provozního zázemí.
Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není nutno předpokládat, dálkové
pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na polohu záměru mezi
určující linií silnice I/37, lesními porosty a doprovodnými porosty Velké strouhy, maloplošně
se změna projeví v rámci západního rozhledu z černé věže hradu na Kunětické hoře.
Míra významnosti vlivů v bude postupně klesat. S postupem rekultivace lze předpokládat
určitý pokles významnosti tohoto vlivu; v daném kontextu právě stoupá odůvodněnost
požadavků na postupnost skrývek a důslednou rekultivaci prostoru, a to především
zachování pohledového oddělení těžebny od silnice I/37 zachováním porostu podél Velké
strouhy a dosadbami dřevin podél hranic písníku.

4. Shrnutí
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená
realizaci nového antropogenního prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta vodní
plochy, nikoli však dominanta hmotová nebo vertikální, s doprovodnými dočasnými efekty
některých deponií), včetně dominantní změny určujícího vizuálně vnímatelného
prvoplánového krajinného celku mezi silnicí I/37 a lesními porosty západně a severně od
zájmového území navrhované těžby. V území s nízkou mírou relativní členitostí vzniká sice
částečně odlišný útvar se zavedením lokální dynamizace včetně nových strukturních prvků
do území, který až po konečné rekultivaci může být vnímán jako nový krajinný prvek. Tento
prvek však v nejbližších vizuálně vnímatelných krajinných prostorech jak na úrovni
základního krajinářského celku, tak na úrovni širšího okolí nemá obdobnou přírodní analogii
(např. jezera, mokřady, pokud jsou pominuty písníky až v území terasy západně od
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železniční trati). Míru ovlivnění krajinného rázu místa tlumí stávající doprovodné porosty
kolem toku Velká strouha.
Lze však konstatovat, že návrh na těžbu štěrkopísků nepotlačuje kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující
strukturní prvky krajiny. Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně
jedná o vliv, kdy z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar označit za patrný,
podmíněně akceptovatelný s tím, že bude maximálně využito možností ozelenění, které je
dáno nároky na charakter a druhovou skladbu dřevin v kontextu požadavků na rekultivaci
území postiženého těžbou v rámci realizace budoucího projektu rekultivace a zachování
porostů podél Velké strouhy.
Záměr negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu skrývek před
těžbou. Poněkud jiná situace je po ukončení těžby (průběžná rekultivace některých svahů) a
po provedené technické a biologické rekultivaci.
Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru je nutno pokládat za patrné až významné, trvalé,
s klesající mírou významnosti po ukončení rekultivace. Nelze je odstranit nebo eliminovat,
lze je pouze zmírnit. Záměr je možno z hlediska ochrany krajinného rázu pokládat za aktivitu,
která je podmíněně akceptovatelná, poněvadž neznamená prohloubení negativního poměru
krajinných složek a vytváří předpoklady k posílení ekologické stability území.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým předkládané dokumentace
za potřebné pro snížení popsaných vlivů uplatnit především následující doporučení:
−

Zachovat všechny prvky vysokých dřevin podél toku Velká strouha

−

Ve vztahu k návrhu plánu (projektu) rekultivace řešit dynamizaci vznikající
břehové linie

−

V rámci plánu (projektu) rekultivace navrhnout způsob zapojení břehových linií
do krajiny dosadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému
stanovišti, s preferencí skupinových nespojitých výsadeb, v kombinaci
s podporu přirozené sukcese dřevin.

−

Přípravu jižní části těžby řešit jako oddělený písník, bez trvalého spojení jižní
vodní plochy se severní vodní plochou.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nejdůležitějším aspektem ovlivnění hmotného majetku je dotčení stávajícího vodovodního
potrubí, které v délce cca 1 300 m prochází zájmovým územím těžby a bude muset být
přeloženo. Současná trasa potrubí vedoucí od čerpací stanice u vodní nádrže Oplatil a trasa
navrženého přemístění je vyznačena na příloze G4. Potrubí musí být přemístěno po dohodě
a v souladu s požadavky VaK Pardubice tak, aby procházelo po okrajích pískovny nebo
ochranných pilířích v ploše pískovny, přičemž musí být dodrženy technické požadavky,
především na uložení potrubí v nezámrzné hloubce. Při projektové přípravě přeložení potrubí
musejí být respektovány požadavky na ochranu přírody a krajiny, které vyplynou z procesu
EIA a budou součástí stanoviska příslušného orgánu k realizaci záměru. Jedná se
především o lokální biokoridor ÚSES vedoucí podél Velké strouhy, jehož funkční parametry
by měly zůstat zachovány. Pokládku přeložené části vodovodu je v tomto prostoru nutno
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trasovat mimo průmět korun stromů na terén, aby byla zajištěna ochrana kořenového
systému stromů, které by mohlo vést k jejich zasychání. Rovněž se nedoporučuje kácení
dřevin v souvislosti s překládkou vodovodu podél LBK.
−

Přeložení vodovodního potrubí realizovat po dohodě a v souladu s požadavky
jeho majitele.

−

Při realizaci přeložky respektovat dřeviny v LBK, nepokládat potrubí pod
koruny stromů.

Dalším aspektem ovlivnění hmotného majetku je dotčení jednoho nadzemního vedení VVN
110 kV a rozdvojeného nadzemního vedení VN 35 kV, která v délce cca 600 m, respektive 1
200 m procházejí zájmovým územím těžby. Vycházejíc ze zkušeností oznamovatele z jiných
pískoven se navrhuje ponechání vedení v podstatě v současných trasách, přičemž bude
změněno zavěšení vedení na nové sloupy, které svou výškou a údržností umožní vedení
překlenout celou rozlohu pískovny v jeho trase. Toto řešení se jeví jako výhodnější než
ponechání stávajících stožárů na ochranných pilířích, které by znemožňovalo úplné využití
ložiska, nebo překládání trasy vedení mimo plochu pískovny, které by vyžadovalo zábor
lesa. Dotčení přírody bude krátkodobé a místně velmi omezené. Přesto lze doporučit
následující opatření:
−

Přeložení elektrického vedení realizovat po dohodě a v souladu s požadavky
provozovatele a majitele vedení.

−

Při projekci a výstavbě nových sloupů elektrického vedení respektovat
opatření, směřující k ochraně přírody a krajiny.

S ohledem na historicky dlouhodobé osídlení území nelze zcela vyloučit archeologické
nálezy v území. V daném kontextu je navrhováno následující doporučení:
−

V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat
pracoviště oprávněné k provádění záchranného archeologického průzkumu,
projednat a zajistit konkrétní způsob dokumentace a záchrany archeologických
nálezů.

Nemovité kulturní památky se v zájmovém území záměru nenacházejí. K ovlivnění kulturních
památek ani hmotného majetku nedojde, s výjimkou ovlivnění půdy.
Znečištění půd nebo změna jejich kvality v prostoru mimo ložisko by mohlo nastat pouze
v okolí dopravních tras v případě havárie dopravního prostředku odběratele suroviny
z ložiska.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Významným dopadem posuzovaného záměru je postupný trvalý zábor méně kvalitní
zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany, který je možno zmírnit jen postupnými fyzickými
zábory ve vztahu k organizaci ZPF a umožnění co nejdelšího zemědělského využití těžbou
nezasaženého území. Proto je navrhováno otvírku ložiska řešit na ploše cca 3,5 ha a roční
postup omezit výměrou 1,5 ha a dále zásah do doprovodného porostu stávajícího
melioračního kanálu.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži lze záměr možno považovat za akceptovatelný při
maximálním snižování sekundární prašnosti již specifikovanými opatřeními. Zdravotní rizika
vázaná na znečištění ovzduší a na příspěvek záměru ke zhoršení imisní situace v okolí
záměru se vztahují pouze k prašnosti. Při nepříznivých podmínkách zde může existovat malé
riziko nárůstu dýchacích obtíží (kašel) u velmi malé části obyvatel.
Z hlediska akustické situace je patrné, že příspěvky k výsledné akustické situaci v zájmovém
území mohou ovlivnit hygienický limit 55 dB pro denní dobu. V této souvislosti jsou proto
v příslušné kapitole předkládané dokumentace doporučení, jejichž výsledkem by mělo být
zajištění plnění limitních hodnot hlukové zátěže pro vnitřní chráněný prostor hodnocených
objektů. Nepředpokládá se ovlivnění, přesahující z hlediska zdravotních rizik míru, u které je
prokázáno silné obtěžování a zhoršená komunikace řečí, nikoliv však ovlivnění zdraví.
Z hlediska hodnocení zdravotních rizik, provedeném s ohledem na situování zájmového
území, vzdálenost obytné zástavby od zájmového území a stávající imisní situace vyplývá,
že v řešeném území lze očekávat poměrně nízké imisní hodnoty oxidu dusičitého a benzenu
a tedy i riziko z expozice těmto znečišťujícím látkám lze považovat za nízké či přijatelné.
Také imisní zatížení z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 lze považovat za
poměrně nízké. V případě výskytu zvýšených hodnot 24-hodinových koncentrací PM10 je
možné určité riziko očekávat, tato situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a
nesouvisí bezprostředně s vlivem hodnoceného záměru. Realizace záměru popsanou situaci
podstatným způsobem neovlivní. V případě expozice oxidu dusičitému a benzenu jsou
vypočtené změny sledovaných parametrů na hranici rozlišitelnosti. U částic PM10 se může
vyskytnout v některých dnech (při souhře nepříznivých meteorologických a emisních
podmínek) u citlivých osob velmi malé riziko dýchacích potíží, např. kašle. Tomuto riziku
však lze předejít pomocí technických opatření v období déletrvajícího sucha.
Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku
zdravotních rizik jako střední. Může docházet k obtěžování dopravním hlukem a zhoršení
komunikace řečí u obyvatel domu v blízkosti komunikací. Vlivem provozu pískovny dojde k
určitému nárůstu hlukové zátěže, a to především ve variantě maximální těžby u domů
západně od areálu těžby, kde se projevuje vliv nákladní dopravy související se záměrem.
Naopak u domů na východní straně pískovny (směrem ke Hrobicím) se vliv záměru prakticky
neprojeví, neboť hluk z těžby je zcela překryt hlukem ze silnice I/37. Na základě výsledků
hodnocení lze konstatovat, že tyto změny nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel žijících v
okolí plánované těžby a dopravní trasy (mj. i vzhledem k tomu, že těžba bude probíhat
výhradně v denní době, takže je vyloučeno rušení spánku a s ním související zdravotní
poruchy). U citlivých osob je však nutno předpokládat mírný nárůst případů obtěžování
hlukem.
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Odtěžení suroviny pod hladinou vody, následný vznik relativně velké vodní plochy o rozloze
cca 30 ha a projev výparu z volné hladiny podmíní postupný vznik mírné deprese hladiny
podzemní vody v prostoru zájmového území těžby a blízkého okolí. Celkový vývoj
hydrogeologické situace – směry proudění podzemní vody, výšky její hladiny v různých
místech apod. – budou záviset na postupu těžby v oblasti západně od železniční trati (v
CHLÚ Čeperka II) a na postupu těžby ložiska Čeperka 4 a rovněž na množství čerpané vody
z jímacího území Hrobice – Čeperka a vodárenské nádrže Oplatil. Numerický
hydrodynamický model ale dovoluje jednoznačně vyloučit možnost ovlivnění možnosti
maximálního povoleného čerpání vody z Oplatilu i jímacího území i v případě maximální
těžby v obou zmíněných oblastech. Ve vztahu k jímacímu území Hrobice – Čeperka může
v závislosti na velikosti srážek, odparu a čerpaného množství vody z kvantitativního hlediska
nastat v souvislosti se vznikem písníku jak mírné negativní ovlivnění – snížení hladiny
podzemní vody v okolí čerpacích vrtů do 13 centimetrů, které při celkové mocnosti
vodonosného horizontu cca 10 m možnost maximálního povoleného čerpání neovlivní.
V případě, že bude docházet k dotacím vody z prostoru písníku do jímacího území, je
v průběhu těžby teoreticky možné i ovlivnění vody v kvalitativním smyslu. To může být
jednak negativní, zejména v důsledku havárií s únikem ropných látek, jednak pozitivní díky
oxidaci a vysrážení železa a manganu obsaženého v podzemních vodách. Vzhledem ke
vzdálenosti jímacího území Hrobice – Čeperka od postupně se vzdalujícího místa těžby,
vybavení těžebních a úpravárenských strojů na elektrický pohon biodegradabilními
hydraulickými oleji a mechanizmů se spalovacími motory též biodegradabilním palivem, a
díky projektovaným organizačním a technickým opatřením, určeným pro eliminaci rizika
vzniku znečištění, lze možnost negativního ovlivnění (znečištění) vody v prostoru jímacího
území označit za malé, nicméně je nezbytné neustále věnovat pozornost odvrácení
možného rizika úniku kontaminantů do vody, případně jeho okamžité sanaci. Přes jistá
negativa, která jsou s těžbou štěrkopísků v ohledu na možné ovlivnění podzemní vody
s realizací záměru bezesporu spojena, je možno pokládat míru jejího ovlivnění za
akceptovatelnou za předpokladu splnění navrhovaných opatření, týkajících se předcházení
možného úniku kontaminantů do vody, provádění okamžitých sanačních zásahů v případě
havárie a systému monitoringu, kontrolujícím skutečný stav podzemní vody po dobu průběhu
těžby a rekultivace ložiska.
Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v jejím okolí lze
předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu s výjimkou
výše popsaného zásahu do porostu dřevin podél melioračního kanálu nejsou předpokládány
významnější dopady s ohledem na charakter zájmového území, většinu vlivů lze zmírnit až
vyloučit vhodným obdobím skrývek před těžbou.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Během provozu pískovny v navrhovaném území k těžbě suroviny v jižní části k.ú. Čeperka
připadají v úvahu následující havárie a nestandardní stavy:
−

požár technického zázemí,

−

úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení těžebních strojů, při poruše
dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při poruše strojů s olejovou náplní v
technologické lince,

−

havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.), zejména při
vyústění na silnici III/0373 přes parkoviště u motelu Tropical

−

sesutí svahů pískovny (závěrných i těžebního) v případě technologické nekázně a
nedodržení stanovených parametrů sklonů svahu

Jelikož jde o krajinu již značně antropogenně přeměněnou, v bezprostředním okolí
zájmového území těžby nejsou žádná ZCHÚ, používání nebezpečných látek v provozu je
relativně nízké (počet strojů a skladovaných nebezpečných látek) a jde o zejména o
pohonné hmoty a oleje, které lze rychle biologicky rozkládat, jeví se celkově výše
environmentálních rizik nízká za předpokladu dodržování technologické kázně a všech
ochranných opatření.
Zájmové území těžby není součástí žádného záplavového území.
S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu těžebny lze
předpokládat pouze lokální dosahy výše uvedených rizik. Zpracovatelský tým předkládané
dokumentace doporučuje následující opatření:
−

Pro písník Čeperka vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a
havarijního řádu, se zapracováním podmínek pro mimořádné povodňové
situace.

−

V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

−

V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a
posuzování průmyslových výrob – stavební akustika, problematika hluku z mobilních zdrojů
byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy – VÚVA Praha
s pomocí programu HLUK+, verze 6.60 (původní akustická studie v dokumentaci), HLUK+,
verze 7.11 (nová akustická studie v doplňku dokumentace).
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno
podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Použitá metodika hodnocení zdravotních rizik vychází ze základních metodických postupů
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), vypracovaných americkou Agenturou
pro ochranu životního prostředí (US EPA). Postup hodnocení zdravotního rizika sestává z
identifikace nebezpečnosti, určení vztahu dávky a účinku, hodnocení expozice a
charakterizace rizika. Hodnocena byla rizika vyvolávaná imisemi hluku a vybraných
polutantů.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity
výchozí údaje excerpované z archívů geologických a těžbou se zabývajících institucí,
doplněné o standardní metody hydrogeologického průzkumu, s ohledem na vodohospodářský
význam území zahrnující také vypracování hydrodynamického modelu pro řešené území.
Vyhloubeny byly 4 hydrogeologické vrty, které budou sloužit v průběhu těžby pro
monitorování pohybu hladiny podzemní vody a pro sledování její kvality.
Pro matematickou simulaci proudění podzemní vody byl použit standardní programový balík
MODFOW (McDonald, Harbaugh, 1988) s nadstavbou Groundwater Vistas od firmy
Environmental Simulations, Inc. (J.O. Rumbaugh, D.B. Rumbaugh,1996). Modelová
nadstavba umožňuje uživatelským způsobem pomocí grafického rozhraní vytvářet modelové
sítě, naplňovat je vstupními parametry, sestavovat soubory okrajových podmínek a
zobrazovat výsledky modelování.
Metody biologického průzkumu postihly především jarní a časně letní aspekt rozvoje
dotčených ekosystémů, dále byly využity podklady týmu Ing. Soukupa z druhé poloviny
vegetačního období roku 2004. Byly použity metody kvalitativních průzkumů s ohledem na
charakter lokality s vysokým podílem výrazně antropogenně podmíněných stanovišť.
Hlavní použité podklady:
1. Návrh Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čeperka. Ing. arch. Svatava
Slepičková, ing. arch. Libor Kodl, Praha, duben 2005.
2. Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čeperka. Posouzení koncepce –
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA,
Jihlava, květen 2005.
3. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje podle §§ 10g a 10i odst. (9) zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
k návrhu koncepce „Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čeperka“.
4. Oznámení záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
5. Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim; 1.stavba zdvojkolejnění úseku
Stéblová – Opatovice nad Labem. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí.
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., Jičín, červen 2005.
6. Biologický průzkum území navrhované těžby Čeperka. Ing. Josef Soukup a kol., T-EC
Ústí nad Labem, manuscript, prosinec 2004
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7. Blažek, J. (2001): Dobývací prostory Čeperka I,II,III (okres Pardubice). - Hodnocení vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. – dokumentace.
8. Skořepa, J. (2002): Dobývací prostory Čeperka I,II,III (okres Pardubice). - Hodnocení
vlivů těžby štěrkopísků na životní prostředí – posudek.
9. Demek J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 332
str.
10. Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 str
11. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica, 16. Geograf.
úst. ČSAV. Brno.
12. Hydrologické poměry Československa. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha.
13. Němeček J. a Tomášek M. (1993): Geografie půd ČR. Studie ČSAV 23.83. Academia,
Praha.
14. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický
podklad.
15. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
16. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
17. Skalický V (1988): Regionální fytogeografické členění ČSR. In: Hejný J, Slavík B/ed./:
Květena České socialistické republiky. Praha, Nakl. ČSAV.
18. Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991
19. Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000, Kraj Pardubický. Ředitelství
silnic a dálnic Praha, 2002
20. Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Výběr aktivní varianty vyplynul z předchozích jednání oznamovatele s orgány státní správy,
zejména v kontextu projednávání Změny č. 4 ÚPSÚ Čeperka.
Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného využití území na části nevýhradního
ložiska Čeperka se předpokládá a plánuje ve variantě s maximální roční těžbou 500 000
tun/rok, což představuje maximální množství štěrkopísků, které je možné v rámci
technického a technologického vybavení těžebny vytěžit a upravit, a na které jsou určeny a
vypočteny veškeré parametry činnosti. Dále je řešena varianta 250 000 t/rok, pro kterou jsou
vypočítány parametry ovlivnění hlukem a emisemi znečišťujících látek do ovzduší, které jsou
limitujícími parametry ovlivnění životního prostředí v okolí záměru. Dle zkušenosti z
dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu suroviny lze předpokládat, že
maximální roční těžba bude naplňována z cca 75 %, takže by při maximální variantě bylo
reálně vytěženo cca 375 000 tun/rok.
Výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku jsou popsány u příslušných
kapitol. Na jejich základě je možno prohlásit, že z hlediska ovlivnění ovzduší je záměr možno
realizovat. Množstevní varianty těžby – 250 nebo 500 kt ročně – se přirozeně odlišují
množstvím produkovaných emisí, při nižším objemu těžby však bude působení nižších
koncentrací emitovaných látek produkováno dvojnásobnou dobu.
Z akustické studie vyplynulo, že provoz pískovny nepovede v žádné z variant k překročení
hygienického limitu 50 dB. Ve dvou obytných objektech u dopravní trasy nedojde
k překročení hygienického limitu pro denní dobu 55 dB při variantě nižšího objemu těžby, což
však nejde vyloučit v případě těžby 500 kt ročně, protože může být překračován v případě
započtení chyby výpočtu v rozpětí ±2 dB. Doporučuje se proto zahájit těžbu s nižším ročním
objemem, který bude možno zvýšit až po prověření akustické situace měřením, i když
s ohledem na předpoklad možného naplnění maximálního technologického výkonu pískovny
bude naplňován asi ze 75% by k překračování limitu nemělo docházet.
Rozdíly v ovlivnění režimu podzemních vod s možným vlivem na jímací území Hrobice –
Čeperka závisejí na množství těžené suroviny jen z relativně malé části ve srovnání
v ovlivněním vypočítaným na základě předpokládaného výparu z konečné plochy otevřené
vodní hladiny. Zejména v počátečních fázích těžby, dokud bude ještě plocha vodní hladiny
malá, však bude vliv nahrazovaní vytěženého sedimentu vodou významný. Z toho důvodu se
doporučuje varianta s nižším objemem těžby s případným navýšením až po potvrzení
výsledků numerických simulací vývoje režimu podzemní vody v prostoru kolem ložiska a
jímacího území Hrobice – Čeperka, případně nádrže Oplatil.
Rozdílná množství těžené suroviny se mohou projevit na době ovlivňování přírodních a
krajinných fenoménů během těžby a na čase uvedení prostoru písníku do stabilního stavu po
ukončení těžby.
V ovlivnění ostatních složek životního prostředí rovněž nehraje celkový objem těžby
významnou roli. Pouze v případě půdy bude nutno rychleji realizovat její trvalé odnětí ze
zemědělského půdního fondu. Obě varianty objemu těžby by byly realizovány stejným
počtem mechanizmů i v podstatě stejným počtem pracovníků. Produkce odpadů by se
zvětšila v případě nutných výměn mazacích aj. olejů, pneumatik a dalšího materiálu, včetně
kancelářského.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Do porovnání variant v dokumentaci měly být zahrnuty i závěry posouzení vlivů hluku
v kapitole D.I.3, kde se v dokumentaci i doplňku dokumentace konstatuje: „Ve vztahu
k počáteční akustické situaci (kterou lze pro další projektovou přípravu doporučit ověřit
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měřením spolu s dopravně inženýrským průzkumem pro zjištění aktuální počáteční akustické
situace) se jako nevhodná jeví těžba o objemu 500 000 tun/rok.“ Toto je jednoznačně
zdůrazněno opatřením v původní dokumentaci (str. 61): „v rámci posuzovaného záměru
vyloučit těžbu s ročním objemem 500 000 tun“ a to bez jakýchkoli dalších podmínek.
Během zpracování posudku, na základě uvedených připomínek shromážděných v procesu
EIA a znalosti území ze strany zpracovatele posudku bylo zjištěno, že navíc bude nezbytné
provést monitoring vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů – zejména na ohrožený druh
rostliny žebratka bahenní (který dokumentace neřeší vůbec) a na ohrožené druhy
obojživelníků.
V dokumentaci navržený postup realizace a provozu uvažovaného záměru signalizuje
některé nejasnosti, kdy navrhuje oznamovateli nejdříve realizovat variantu 1b (250 tis. t/rok)
a teprve po ověření závěru monitoringu vlivu na veřejné zdraví (vliv hluku) a po ověření
závěru monitoringu vlivu na vodní zdroje a kalibraci provedeného hydrogeologického modelu
realizovat variantu 1a (500 tis. t/rok). Navíc dokumentace argumentuje (z hlediska procesu
EIA nevhodně) domněnkou, že provozovatel bude případnou povolenou max. kapacitu
naplňovat z 75% - tedy 375 tis. tun/rok. Tím řeší snížení některých významných vlivů na
životní prostředí.
K tomu je nutné navíc přičíst nutnost ověření vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů,
které dokumentace neřešila.
Postup navržený v dokumentaci navrhuje správní povolení varianty 1a (500 tis. tun/rok)
s tím, že oznamovatel sám o vlastní vůli začne s poloviční variantou (1b) a teprve po ověření
vlivů na veřejné zdraví a vodní zdroje zvýší těžbu – ale zřejmě jen na 75% povolené
kapacity. Přitom podmínkami ukládá informovat příslušné orgány státní správy (ale ne
všechny dotčené), ale v podstatě bez možnosti dalších řešení ve formě správních povolení.
Navrhuje nahradit příslušná zákonná stanoviska a rozhodnutí úvahou provozovatele. Tento
postup je z hlediska zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů málo přijatelný.
Dalším významným aspektem je pak to, že monitorování a řešení vlivů na ohrožené druhy
rostlin a živočichů nezohledňuje postup navržený v dokumentaci vůbec.
V rámci prací na posudku nebyl nalezen jiný legislativně správný postup než doporučení
varianty 1b (250 tis. t/rok) včetně příslušných monitoringů a podmínek. Variantu 1a (500 tis.
t/rok) nelze na základě výše uvedeného bez závěrů uvedených monitoringů doporučit.
Variantu 1a (500 tis. t/rok) bude nutné po zpracování výše uvedených monitoringů podrobit
novému procesu EIA, ale teprve až budou k dispozici závěry těchto monitoringů.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dobývání ložiska
Otevření ložiska bude provedeno na základě plánu využití ložiska v jednom těžebním řezu,
tzn., že celá mocnost suroviny bude dobývána najednou. Vlastní otvírka se předpokládá
podél západní části severního ohraničení ložiska (etapa I), odkud bude těžební fronta
postupovat jižním směrem k technologickému a administrativnímu centru, umístěnému
v jižním cípu ložiska. Po ověření výsledků hydrogeologického modelu bude možno
pokračovat v těžbě i v severovýchodní části ložiska (etapa II) do takové úrovně, aby nedošlo
k omezení vydatnosti vodního zdroje Čeperka – Hrobice.
Provoz pískovny se předpokládá celoroční, s krátkými technologickými přestávkami na
údržbu zařízení a v zimním období v době největších mrazů. Provozní doba se předpokládá
v denních 10 hodinových směnách, v letním období 5 – 6 dní v týdnu, v zimě ve zkrácených
směnách 5 dnů v týdnu nebo méně, v závislosti na možnostech odbytu při utlumené stavební
činnosti. Doba expedice bude podle podkladů oznamovatele 12 hodin: 6.30 – 18.30
Práce související s dobýváním ložiska budou postupovat podle plánu využití ložiska,
schváleného při správním řízení za účasti všech dotčených organizací a jednotlivců. Vlastní
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu horního zákona č. 44/1988 Sb.,
v platném znění, započne prováděním skrývkových prací, které odstraněním povrchových
vrstev půdy a sedimentů nad ložiskem zajistí přístup k surovině ložiska.
Skrývkové práce budou spočívat v postupném odděleném skrývání ornice a podorničí.
Zpravidla dojde ke skrytí cca 0,4 m kulturní vrstvy, tj. ornice a podorničí (= zeminy vhodné
k zúrodnění) a jejich uložení na předem schválené pozemky v rámci výše uvedeného
projektu. Jednorázově bude skrýván pruh o šířce 6,5 m a v první etapě délky až 500 m, který
bude upraven pro pojezd korečkového rypadla. Dále bude nutno odstranit půdu a zeminu
v prostoru za rypadlem, který bude sloužit k dočasnému ukládání vytěženého materiálu před
jeho úpravou i po úpravě před jeho distribucí odběratelům. Celkově bude nutno jednorázově
skrýt minimálně 1,2 ha. Z hlediska ochrany půdního fondu nelze přistoupit na jednorázové
skrytí větší plochy než 2 ha, s možným překročením tohoto limitu v případě úpravy
komunikace uvnitř areálu pískovny z důvodů snížení prašnosti, sloužící pro dopravu suroviny
od místa její úpravy a dočasného deponování v blízkosti těžebního zařízení k váze a výjezdu
z areálu pískovny.
Skrývka a těžba budou generelně postupovat od severního okraje ložiska k technické
základně umístěné u jižního cípu ložiska. V první fázi se předpokládá vytěžení prostoru
zhruba mezi severním okrajem ložiska podél lesa, cestou vedoucí zhruba severojižním
směrem od okraje lesa k cestě spojující obce Hrobice a Malá Čeperka na jihu. V druhé fázi
se předpokládá vytěžení plochy ložiska mezi severojižní cestou a Velkou strouhou,
s možností posunutí severního okraje ložiska směrem k jihu, pokud by hrozilo riziko ovlivnění
vydatnosti zdroje podzemní vody Hrobice – Čeperka. Ve třetí fázi by se těžila zbývající část
ložiska od cesty Hrobice – Malá Čeperka směrem k technickému a administrativnímu
zázemí.
Provádění skrývky bude kampaňovité, v závislosti na postupu těžby. Lze předpokládat, že
skrývkové práce nebudou trvat déle než 10 dní v každé etapě skrývek. Při realizaci varianty
s těžbou do 250 000 tun/rok bude nutno ročně provádět skrývku 1 – 2 krát, při variantě
s těžbou do 500 000 tun/rok pak 2 – 3 krát. Půda a zemina vhodná k zúrodnění budou
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ukládány odděleně. Jejich využití k rekultivacím bude pro převažující hydrickou rekultivaci
omezený na břehy budoucího jezera. Materiál skrývky, který nebude obsahovat humus ani
jiné organické látky, které by mohly nastartovat eutrofizační pochody ve vodě jezera, bude
využíván pro tvarování břehů jezera, vytváření mělčin, poloostrovů a zálivů v příbřežní části
v rámci postupné sanace a rekultivace po těžbě.
Těžba štěrkopísku bude prováděna z vody (pod hladinou podzemní vody je uloženo asi 80 %
suroviny) s mokrou úpravou a drcením nadměrných frakcí. Dobývání bude prováděno
korečkovým rypadlem na pásovém podvozku, které pojíždí po počvě těžebního řezu. Tlak
stroje na podložku je dle výrobce 118 kPa (tj. asi 1,2 kp.cm-2). Podle technické dokumentace
stroje bude sklon těžebního řezu do 30°. Tato skutečnost a vzdálenost stroje od okraje řezu
stanovená na 5,3 m je v souladu s požadavky bezpečnosti. Úhel vnitřního tření zdejšího
písku (odvozený z ČSN 73 6824) se předpokládá 37° – 39°, při předepsaném koeficientu
bezpečnosti 1,1 (pro těžební řez dle vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. smí být sklon těžebního řezu
max. 34°).
Těžební stroj a úpravnická linka tvoří jeden technologický komplex. V jeho čele postupuje
korečkový bagr, vynášející štěrkopísek na povrch. Za ním se ve vzdálenosti 50 – 100 m
přesunují třídič a drtič, jejichž činnost je popsána v dalším textu. Při dosažení hranice
těžebny se chod korečkového bagru obrátí, třídící linka se odsune ve směru od těžebního
řezu tak, aby bagr mohl projet. Po průjezdu bagru se linka přeorganizuje tak, aby drtič byl
opět na nejvzdálenějším místě od bagru a celý postup se stále opakuje. Třídící linka se tak
nikdy nepřiblíží až j hranici těžby, ale zůstává ve vzdálenosti 50 – 100 m od ní.
Při otvírce, při odstraňování jílovitých zemin, při tvorbě a úpravě závěrných svahů, apod.
bude využito rovněž doplňkových mechanismů (např. kolových nakladačů s podkopovou
lopatou, rypadla s podkopovou lžící, apod.), zejména v okrajových částech ložiska.
Přirozené zrnitostní složení suroviny a těžba z vody umožňuje využití veškeré suroviny
ložiska při minimálním, respektive nulovém použití technologické vody při úpravě, neboť
surovina před zpracováním má dostatečnou vlhkost, kterou použitá technologie vyžaduje.
Prachové a jílovité částice tvoří odplavitelnou složku suroviny, která zůstává ve vodní nádrži.
Písek bude v těžebně upravován i drcením na mobilním třídiči a kuželovém drtiči
s násypkou. Drcena bude frakce o zrnitosti nad 16 mm, jejíž výskyt se předpokládá do 10 %
celkového množství vytěženého štěrkopísku. Drtič tak bude v provozu pouze desetinu
provozního času těžby v pískovně (pro zvýšení bezpečnosti výsledků hlukové studie se
předpokládá provozní doba drtiče 3 hodiny). Třídění štěrkopísku na zrnitostní frakce probíhá
bezprostředně po vytěžení z vody, takže materiál je mokrý a třídění není provázeno
prašností. Vytříděná frakce nad 16 mm si zachová dostatečnou vlhkost i po dobu několika
hodin, než dojde k akumulaci dostatečného množství pro drcení. Při pomalém drcení
v kuželovém drtiči Hydrocone je navíc charakteristické, že nedochází ke vzniku
významnějšímu množství jemných prachových frakcí (kuželový drtič funguje na stejném
principu jako např. mlýnek na kávu). Pokud by takové jemnozrnné podíly přesto vznikly a
neulpěly na vlhkém povrchu větších částic, budou zachyceny krytem, kterým bude drtič
nadstandardně vybaven (kryt má i protihlukovou funkci, která není zohledněna v hlukové
studii, vycházející z údajů dodavatele techniky, týkající se standardního vybavení stroje bez
krytu). Nepředpokládá se proto, že drcení by mohlo být zdrojem prašnosti.
Uvnitř těžebny nebudou k technologické dopravě štěrkopísku od těžební fronty
k technologické lince (třídič, drtič) používány nákladní automobily, třídič i drtič se dle potřeby
přesune do vhodné polohy, písek se do násypky třídiče nebo drtiče dopravuje kolovými
nakladači. Třídič je vybaven vynášecími pásy pro jednotlivé frakce tříděného písku – frakce
jsou ukládány na deponie, přemísťující se v závislosti na postupu těžby. Vytříděný písek
bude na dopravní prostředky odvážející písek z těžebny nakládán kolovým nakladačem.
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Doprava v těžebně se bude při exploataci řídit dopravním řádem (dle § 159, vyhl. ČBÚ č.
26/89 Sb.) a budou dodržována následující pravidla:
- Maximální rychlost v zájmovém území (těžebně) je 15 km.h-1.
- Vytěžený štěrkopísek před tříděním nebo nakládkou k odvozu musí být ponechán
minimálně 12 – 24 hod. na dehydratační deponii.
- Dopravní cesta se nesmí přiblížit k horní hraně skrývkového řezu na vzdálenost menší
než 4 m.
Pro třídění písku a štěrku bude v těžebně využíván mobilní třídič s násypkou a 3 vynášecími
pásy, kterými jsou jednotlivé frakce tříděného písku transportovány na provozní deponie.
Předpokládá se výroba frakce 0 – 4 mm, 4 – 8 a 4 – 16 mm. Frakce nad 16 mm bude drcena
mobilním drtičem, jak již bylo uvedeno a podrcený materiál bude znovu podroben třídění.
Napojení úpravárenské linky (drtič, třídič, korečkový bagr) na zdroj el. energie o napětí 3 x
400 V/50 Hz bude provedeno kabely vyvěšenými na dřevěných sloupech od nově
vybudované vlastní trafostanice. Místo napojení trafostanice na veřejnou síť stanoví SČE.
Přehled nasazené mechanizace*
Stroj

Typ

Poznámka

Pásové rýpadlo

LIEBHER 934

Objem lopaty 1,6 m3

Korečkové rýpadlo

ROHR K 110R

El. pohon

Kolový nakladač

Caterpillar Cat 972 – 2 ks

Objem lopaty 4,5 m3

Kuželový drtič

Hydrocone

El. pohon

Třídič (mobilní)

METSO MINERALS 2 ks

El. pohon

* Není možno vyloučit nasazení jiných strojů, vždy však půjde o stroje modernější, nově zakoupené, s lepšími
parametry z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

V hydraulických systémech nakladačů bude používán biologicky snadno rozložitelný
„ekologický“ olej (např. ÖMW BIOHYD 46), obdobné ekologické oleje budou užívány i
v motorech. Výměny olejů v hydraulických systémech a motorech bude provádět
specializovaná firma s příslušným vybavením (zamezujícím úniku olejů do prostředí při
výměnách).
Technické zázemí
Technické zázemí bude vybudováno na jižním okraji těžebního prostoru u výjezdu účelové
komunikace směřující od navrhované pískovny k silnici III/0373. Bude tvořeno souborem
dočasných staveb, určených v době provozu pískovny pouze pro její zaměstnance (asi 10
osob), případně i pro pracovníky archeologického průzkumu.
Prostorem technického zázemí bude oplocená plocha, jejíž dispoziční řešení bude dáno
technickým projektem. Součástí stanoviště bude i mostová váha.
Technické zázemí bude tvořeno:
−

mobilními buňkami pro kanceláře, šatnu a místností pro odpočinek

−

mobilní buňkou pro hygienické zařízení

−

mostovou váhou s buňkou obsluhy

−

odstavnými plochami pro mechanismy (s bezodtokovou jímkou)

−

nadzemní výdejní dvouplášťovou nádrží PHM (nafta) na zpevněné ploše, zastřešené
výdejní místo, bezodtoková jímka
68

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

−

skladem ND těžebních strojů (pro běžné opravy a údržbu)

−

žumpou (bezodtokou jímkou).

Příjezdová komunikace – je napojena na silnici III/0373 a vedena do pískovny. Z ní bude
vybudována odbočka do technického zázemí pískovny. Jde o částečně zpevněnou místní
komunikaci, vycházející od parkoviště u motelu Tropical, přes mostek přes Velkou strouhu a
po dosažení okraje lesa je vedena severním směrem do prostoru těžby, kde při jeho jižním
okraji ještě jednou překračuje Vekou strouhu. Dále v pískovně jsou komunikace vytvářeny
dle potřeby – částečné zpevnění panely se předpokládá v okolí expedice, dále pak již
povedou pouze dočasné štěrkopískové komunikace k deponiím vytříděné suroviny.
Rozjezdové oblouky mají poloměr 12 m a budou kryté panely.
Rychlost na komunikaci bude omezena na 15 km.h-1, napojení na III/0373 bude muset být
značeno jako křižovatka (vyústění účelové komunikace) na veřejnou silniční síť.
Zpevněné plochy budou realizovány ze silničních panelů. Pod nádrží PHM s výdejním a
stáčecím místem PHM bude vyspádovaná plocha z betonu, která bude sloužit i pro
odstavování mechanismů. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy bude pod kritické
místo mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné úkapy. Na
tomto zpevněném místě bude prováděna i běžná údržba mechanismů a výměny olejových
náplní. Výměny náplní provádí smluvně servisní organizace vybavená příslušným zařízením,
které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).
Mobilní buňky (např. model KBY-93 Geoindustria) budou sloužit pro kanceláře, jako sklady,
šatna, jídelna, hygienické zařízení, jedna bude umístěna u váhy. Rozmístění buněk bude
upřesněno v projektu technického zázemí. Hygienická buňka má odpad zaústěn
kanalizačním potrubím do nepropustné jímky
Ocelový sklad náhradních dílů o rozměru 8 x 13 m bude tvořen nosnou ocelovou konstrukcí
ukotvenou do silničních panelů, opláštění bude z pozinkovaného profilovaného ocelového
plechu. Krov bude sedlový (ocelový příhradový), střešní krytina z profilového pozinkovaného
plechu. Podlaha bude stavěna ze silničních panelů se zalitými spárami. Poslouží pro
skladování náhradních dílů pro těžební stroje (pouze pro běžnou údržbu – větší opravy
techniky se nebudou provádět v pískovně, ale pouze dodavatelsky ve specializovaných
dílnách), ve skladu budou skladovány rovněž zářivky (nové i upotřebené, vždy na
vyhrazeném místě v původním obalu). Předpokládá se rovněž skladování tuhých maziv
v záchytné ocelové vaně, ostatní ropné látky skladovány nebudou.
Nepropustná jímka (žumpa) – použita bude typová plastová jímka o objemu asi 5 m3 uložená
pod terénem na silničních panelech. Kanalizační potrubí (od hygienické buňky) bude z PVC
DN 110, obetonované. Nádrž bude zasypána pískem, terén nad ní upraven a zatravněn.
Odvoz odpadních splaškových vod fekálním vozem na nejbližší ČOV bude realizován podle
potřeby na základě smluvního vztahu.
Nadzemní výdejní sklad PHM – použita bude dvouplášťová nádrž typ BENCALOR NN27B
s výdejním stojanem. Nádrž včetně výdejního stojanu bude osazena na betonové desce
tloušťky 20 cm. Na betonové desce bude i vymezené stáčecí a výdejní místo. V návrhu
opatření je doporučeno stáčecí a výdejní místo (plocha min. 3 x 6 m) vyspádovat do
bezodtokové jímky o objemu min. 1 m3 a zastřešit, včetně vstupních otvorů nádrže. Jímka
bude pravidelně kontrolována a kaly vyváženy odbornou firmou. V areálu nebudou
skladovány oleje s výjimkou tuhých mazadel (mazací tuk). Jinde v prostoru těžebny nebude
manipulováno se žádnými NEL (zakázáno bude plnění PHM mimo výdejní místo).
Zásobování vodou – voda pro sociální účely bude odebírána z pozorovacího vrtu, který bude
umístěn v technickém zázemí (alternativně lze tuto užitkovou vodu odebírat z otevřené vodní
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plochy). Pitná voda bude dovážena balená. Voda pro technologické účely (kropení
příjezdové komunikace a zpevněných ploch v době sucha, praní písku) bude odebírána
z pískovny.
Oplocení – areál TZ bude oplocen strojovým pletivem do výšky 180 cm uchyceným na
ocelových sloupcích ukotvených v betonových patkách. Vršek plotu bude opatřen ostnatým
drátem. Vrata do uzavřené části budou trubková, rámová, dvoukřídlová s výplní pletivem.
Sloupky vrat ocelové Ø 150 mm, kotvené v betonových patkách. Vlastní těžebna nebude
oplocena (mimo technického zázemí).
Zásobování elektrickou energií – ze stávajícího vedení VN 22 kV bude provedena přípojka
do sloupové trafostanice. Místo napojení určí správce sítě. Buňky a nádrž PHM budou
zásobovány podzemními kabelovými rozvody NN, stroje pak vyvěšeným kabelem na
dřevěných sloupech (třídič, drtič, korečkový bagr).
Vyvolané investice – budou projektově i realizačně řešeny až po projednání vlivů záměru na
životní prostředí a po dohodě s vlastníky prvků infrastruktury, které se budou investice týkat.
Jedná se o následující akce:
−

přemístění sloupů elektrického vedení 110 kV a 22 kV

−

přeložka potrubí vedoucího surovou vodu z Oplatilu do čerpací stanice v jímacím území
Čeperka – Hrobice

−

oprava a zpevnění mostků přes Velkou strouhu na přístupové komunikaci, jednak u
jižního cípu navrhovaného území, kde bude vybudováno administrativní a technické
zázemí pískovny, jednak před výjezdem na komunikaci III/0373 u motelu Tropical

−

zpevnění přístupové komunikace

Přemístění sloupů elektrického vedení bude provedeno po dohodě s jejich vlastníkem tak, že
stožáry nebo sloupy v ploše navrhované pískovny budou zrušeny a u okrajů pískovny,
v místech současné trasy elektrického vedení, budou vybudovány nové stožáry o takové
výšce a únosnosti, aby vedení překlenulo vodní plochu pískovny mezi severním a západním
břehem. Stožáry u cesty z Hrobic k Malé Čeperce zůstanou zachovány na ochranných
pilířích.
Přeložka vodovodního potrubí bude vedena podél Velké strouhy, při jejím pravém břehu, a
dále podél cesty Hrobice – Malá Čeperka. V okolí Velké strouhy bude při překládání potrubí
nezbytné dbát na zachování všech funkcí biokoridoru, který podél toku probíhá (viz příl. č. 4).
Mostky přes Velkou strouhu musí vyhovovat požadavkům na těžkou dopravu. Nájezdy na
mostky budou vybetonovány, aby se předešlo narušování povrchu komunikace v okolí
mostků.
Přístupová komunikace bude zpevněna kamennou drtí, která bude v průběhu provozu
pískovny doplňována štěrkem získávaným v pískovně, aby se minimalizovala sekundární
prašnost vyvolávaná pohybem dopravních prostředků po komunikaci. V citlivých místech
komunikace se uvažuje s pokládkou betonových silničních panelů.
Rekultivace
S postupující těžbou budou souběžně a průběžně probíhat rekultivační práce. Jelikož se
jedná o těžbu z vody, vznikne ve vytěženém prostoru vodní plocha o konečné rozloze cca
25 – 30 ha (podle síly ochranných pilířů) a hloubce cca 11 m, která bude ohraničena
závěrnými svahy se sklonem 1:3 - 1:4. Závěrný svah bude vznikat při dotěžování suroviny
tak, aby ho tvořil již rostlý terén a ne násyp. To znamená, že těžba v rámci závěrného svahu
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nebude prováděna tzv. „na kolmo“, ale již při dotěžování bude prováděno svahování, aby
závěrný svah byl tvořen z rostlé zeminy a nedocházelo vlivem erozní činnosti a vlnobití
k jeho rozrušování. Ozelenění bude prováděno vždy po dotěžení vznikajícího závěrného
svahu o délce cca 100 m. Lze tak předpokládat, že za 3 až 4 roky po zahájení těžby začne
probíhat rekultivace příslušného úseku postupně vznikajícího stabilizovaného břehu.
Předmětem sanace a rekultivace budou tedy okraje budoucího jezera, tj. svahy a břehy
vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru. V rámci plánu využití ložiska
bude schválen rovněž plán rekultivačních prací určující postup a rozsah technických
sanačních a biologických rekultivačních prací. Při vlastním řešení rekultivací je předběžně
uvažováno s využitím stejných strojů jako při otvírce ložiska, popsané výše. Rekultivační
postupy a výstupy je možno členit takto:
- vodní (asi na 36 ha)
- závěrných svahů - částečně lesnická, kombinace s podporou přirozené sukcese
- ostatní - pláže, mělký litorál.
Navrhovaná rekultivace by měla být provedena tak, aby výhledově posílila prvky místního
systému ekologické stability v území, resp. pomohla vytvořit interakční prvky, zejména
v prostoru mezi lesními pozemky a břehem písníku, kterých se navrhovaná těžebna dotýká.
Z tohoto důvodu může být pouze částečně uvažováno s rekreačním využitím od jihovýchodu
až jihu, západní a severní pobřeží podél lesa by mělo být řešeno jako přírodní zóna.
Vodní plochy jsou řešeny tak, že neumožňují manipulaci s výškou vodní hladiny. U vodních
ploch bude vytvořeno litorální pásmo. Nádrže budou poměrně hluboké – až 11 m, což sníží
možnost eutrofizace, přesto bude zvolen vhodný postup při jejich správě, aby tato možnost
byla dále snížena. Břehy ploch je vhodné řešit jako nepravidelné, členěné mělkými zálivy a
poloostrovy.
Úroveň technického řešení
Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá
současnému standardnímu typu těžby se zušlechťováním těžené suroviny v těžebně, která
v aktivní části těžebny postupně zaujímá plochy v jednotkách až prvních desítkách ha bez
nevhodného otevření velkých ploch skrývkami v předpolí. Strojní vybavení bude vyhovovat
současným požadavkům i v případě, pokud by byly využity stroje přemístěné z jiných
pískoven.
V prostoru těžby nebudou budována žádná pevná stabilní zařízení, po skončení těžby bude
celá plocha komplexně rekultivována.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci a doplňku byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a jejího doplňku a připomínek k dokumentaci a doplňku
byla některá opatření uvedena do souladu s deklarovanými závěry, některá upravena,
upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu podmínek pro
udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
V.1 Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Těžba štěrkopísku na ...“ na životní prostředí
Jsem majitelem Hrobnického dvoru vč. přilehlých pozemků na základě kupní smlouvy a s
odkazem na výzvu k vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Těžba štěrkopísku na
nevýhradním ložisku Čeperka 4“ na životní prostředí č.j. OŽPZ/17673/O5FE uvádím
následující:
Jsem proti realizaci záměru výše uvedeného, protože významně poškodí životní prostředí
Odůvodnění:
V areál Hrobnického dvoru sídlí firma Fonticulus spol. s r.o. a firma Agroing spol.s r.o., které
se zabývají výrobou potravinářských produktů. Na základě nájemních smluv s těmito firmami
jsem vázán jejich podmínkami a to v tomto případě především - zajištění podmínek k jejich
činnosti. Po prostudování dokumentace na možný dopad v oblasti životního prostředí
důrazně upozorňuji na možné finanční důsledky stran jednostranné výpovědi nájemních
smluv ze stran nájemců. V těchto případech budu nucen požadovat náhradu ztráty ze zisku
na provozovateli výše zmíněného záměru. Vzhledem k potravinářské výrobě lokalizované v
areálu Hrobnického dvoru nelze opomenout negativní dopad působení benzenu a především
prašnosti na zdravotní stav můj jako majitele nemovitosti, ale i zaměstnanců firem. V případě
prašnosti bude vliv i na požadovanou kvalitu výrobků uvedených firem. Jako jednatel
společnosti Fonticulus spol. s r.o. budu důrazně chránit své zaměstnance v kvalitě životního
(pracovního) prostředí i kvalitu produktů firmy.
Zároveň Vám oznamuji, že jsem majitelem přilehlých veřejných komunikací v okolí
Hrobnického dvora a přes tyto komunikace vzhledem k jejich havarijnímu stavu nemohu
připustit navýšení dopravního zatížení nad rámec stávajícího stavu.
S pozdravem
MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
V Brně 22.5.06
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vyjádření čtyřikrát uváděná lokalita Hrobnický dvůr zřejmě představuje lokalitu Hrobický
dvůr.
Znečištění ovzduší lokality v ukazateli benzen ze zdrojů uvažovaného záměru lze očekávat
v hladinách okolo tisícin µg/m3, zatímco příslušný limit představuje 5 µg/m3, zde tedy nelze
očekávat významný vliv na životní prostředí. Problematika benzenu byla řešena v rozptylové
studii a v dokumentaci proto, že benzen je považován za reprezentanta organických látek
v emisích ze spalovacích zdrojů, nikoli proto, že by emise benzenu z uvažovaného záměru
vedly k významným vlivům.
Prašnost charakterizovaná ukazatelem PM10 (24h průměr) pak představuje max. navýšení o
13 µg/m3 ve variantě s roční těžbou 250 000 t a dvojnásobné navýšení – tedy 26 µg/m3 ve
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variantě s těžbou 500 000 t/rok. Legislativou stanovený limit je 50 µg/m3 – tato hodnota
může být překročena 35x za kalendářní rok. Z tohoto důvodu nelze matematickým modelem
zjištěnou hodnotu srovnávat přímo s hodnotou limitu, ale je nutné srovnávat až 36. nejvyšší
koncentraci. Ta se dle praktických zkušeností bude pohybovat v úrovni desetin až jednotek
µg/m3.
V rámci podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu je pak stanoveno maximální
omezení sekundární prašnosti a zároveň je k realizaci doporučena varianta s kapacitou
250 000 t/rok, tedy s polovičními vlivy v oblasti maximálních koncentrací.
Problematika majetkových vztahů ke komunikacím a umožnění provozu po těchto
komunikacích není předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí.
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Kroužil Marcel
Chrudim, dne 24.5.2006
Věc: Námitky k Dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním
ložisku Čeperka 4" na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Na základě titulu účastníka řízení jako občana ve správním jednání týkajícím se záměru
„Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ plánovaného firmou František
Jampílek se sídlem Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň, vydávám na základě § 8 odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů toto písemné vyjádření, ve kterém
nesouhlasím s výše uvedeným záměrem. Důvodem je neúplnost hodnocení veškerých vlivů
činnosti na obyvatelstvo a životní prostředí, zejména jde o:
1) Drtič frakce o zrnitosti nad 16 mm.
V textu dokumentace (str. 21, 22, 24, 28 a 64) se hovoří o použití drtiče frakce nad 16 mm
typu METSO HP 200. Toto zařízení však není uvedeno v kapitole B.III Údaje o výstupech
(podkapitola B.III.4 Ostatní (hluk, vibrace, záření, zápach)) jako bodový zdroj hluku a
prašnosti, i když se dá právě drtič považovat za velmi významný bodový zdroj hluku a
prašnosti používaný při těžbě, který však tato dokumentace nezohledňuje. Z textu dále
nevyplývá, zda byl tento zdroj hluku zohledněn i při modelovém výpočtu akustické zátěže
dané oblasti pomocí programu Hluk+.
2) Limity těžby.
Na území se nachází ochranné pásmo lázeňských zdrojů a minerálních vod - Lázně
Bohdaneč a ochranné pásmo vodních zdrojů Oplatil a Čeperka. Na toto pásmo jsou vázány
zásadní limity těžby štěrkopísků v jižní části oblasti Čeperka - Dolany (ložiska Dolany,
Bohdaneč, Čeperka, Oplatil).
Limit těžby pro celou tuto oblast v současné době byl stanoven na 700 tis. m3 ročně. Z toho
připadá 500 tis. m3 na firmu Holcim (Česko) a 200 tis. m3 na firmu Realma Dolany. V
dokumentaci se uvádí, že v případě otvírky ložiska Čeperka 4, je plánovaná roční těžba 250
tis. t, příp. 500 tis. t, což by způsobilo značné překročení těchto závazných limitů těžby. Toto,
zejména z podnikatelského hlediska, výrazně znevýhodňuje firmu, která je omezena
nejnižším limitem.
3) Dále v dokumentaci není zohledněna těžba, kterou v oblasti provádí firma Modelplast.
Tato dokumentace se o činnosti firmy Modelplast vůbec nezmiňuje.
4) Na základě mé osobní zkušenosti se v této lokalitě též vyskytuje několik chráněných
druhů živočichů (např. obojživelníci, motýli-modrásek) i rostlin (např. vstavačovité), které
dokumentace vůbec nezmiňuje.
Z výše uvedených důvodů tedy nesouhlasím s otvírkou nového ložiska v tomto území.
Kroužil Marcel
Stanovisko zpracovatele posudku:
Probíhající proces hodnocení vlivů na životní prostředí musí být proveden dle zák. č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a není „správním jednáním“, jak je uváděno
výše resp. neřídí se správním řádem a mj. nezná pojem „účastník řízení“. Do procesu se
může svými připomínkami zapojit každý.
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Ad 1) K problematice drtiče uvádíme, že oznamovatel byl požádán o doplnění dokumentace
o vlivy tohoto drtiče a toto doplnění bylo zpracováno, zveřejněno a byly shromážděna
vyjádření v intencích zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ad 2) Limity těžby jsou stanoveny pro ložiska těžená uváděnými firmami ve vztahu
k vodnímu zdroji Oplatil. Pro nově uvažovaný prostor těžby byly provedeny potřebné
průzkumy a vypracován matematický model. Na základě těchto podkladů, které lze
považovat za dostatečné a na základě podmínek stanoviska příslušného úřadu, lze
konstatovat, že realizací uvažovaného záměru nedojde k významným vlivům na životní
prostředí. Zároveň tento proces nijak neovlivňuje dříve stanovené limity na příslušných
ložiskách. Proces EIA může hodnotit pouze vlivy na životní prostředí, nemůže nijak řešit
konkurenční prostředí v regionu.
Ad 3) Těžba firmy Modelplast není jmenovitě uvedena v dokumentaci, ale je zohledněna
provedeným matematickým modelem, který řeší maximální těžbu v oblasti.
Ad 4) Chráněné druhy živočichů a rostlin. Ohrožené druhy živočichů – zejména obojživelníků
dokumentace zohledňuje. V rámci podmínek uvedených v návrhu stanoviska jsou v posudku
tyto podmínky dále rozvedeny. Z ohrožených druhů rostlin nebyla do dokumentace zahrnuta
blízká populace žebratky bahenní, její ochrana je však nadstandardně řešena v rámci
podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Hrobice
Obec Hrobice, 533 52 Staré Hradiště.
Hrobice 22.5.2001
Věc : Vyjádření „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4“
Zastupitelstvo obce Hrobice podává námitku k uvažované záměru „Těžba štěrkopísku na
nevýhradním ložisku Čeperka 4“ z těchto důvodů:
V bezprostřední blízkostí uvažovaného záměru je zástavba 7 rodinných domků, kde žije 19
občanů a dále je zde potravinářská provozovna. Tato lokalita bude bezprostředně ohrožena
stálou prašností, což bude mít za následek zvýšený výskyt nemocí dýchacích cest, v
neposlední řadě i zvýšenou hlučností a zvýšenou hladinu benzenu v ovzduší.
Jana Špidlenová
místostarosta
ing. Miroslav Souček
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle provedené rozptylové studie a posouzení zdravotních rizik byly specifikovány možné
vlivy ze záměru. Uvedené hodnoty pevných látek v ovzduší neznamenají významné vlivy na
ovzduší v lokalitě.
Zatížení ovzduší v ukazateli PM10 nepovede k překročení příslušných limitů. Navíc byla
v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena podmínka k minimalizaci sekundární
prašnosti a doporučena varianta s kapacitou 250 000 t/rok.
Co se týče koncentrací benzenu v ovzduší, tak tyto byly počítány jako jeden z reprezentantů
emisí ze spalovacích motorů automobilů, nikoli jako škodlivina, u které lze očekávat
významné vlivy.
Co se týče vlivů hluku, tak očekávané vlivy uvažovaného záměru budou v doporučené
variantě podlimitní.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Obvodní báňský úřad
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V TRUTNOVĚ
HORSKÁ 5, 541 O1 TRUTNOV
V Trutnově 5.6.2006
Vyřizuje: Ing. Šilhavý
Dokumentace vlivů záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ na
životní prostředí - vyjádření
Obvodní báňský úřad v Trutnově trvá na tom, aby bylo jednoznačně stanoveno, zda je
možné činnost prováděnou hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Čeperka 4 povolit
bez ohledu na roční limity těžeb, které jsou ve stávajících písnících (Dolany, Čeperka a
Čeperka 1) povoleny pravomocnými rozhodnutími tak, aby nebyly ohroženy využívané vodní
zdroje v zájmové oblasti.
Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Těžba v zájmovém regionu byla již v minulosti omezena limity, které vznikly jako výstup
z příslušného procesu EIA. To také svědčí o tom, že nejedná o bezproblémové území, kde
lze provádět záměry tohoto typu bez vlivů na životní prostředí.
Výše uvedené limity byly stanoveny ve vztahu k ovlivnění vodního zdroje Oplatil.
V rámci uvažovaného záměru byla provedena studie hydrogeologických poměrů, která
pomocí nejnovějších poznatků a metod včetně numerických simulací zohlednila vlivy
uvažovaného záměru včetně započítání stávajících vlivů provozovaných záměrů. S vysokou
mírou pravděpodobnosti bylo prokázáno, že vliv uvažovaného záměru se projeví u nádrže
Oplatil pouze okrajově a to spíše pozitivně. Větší ovlivnění lze očekávat u vodního zdroje
Hrobice – Čeperka – tento vliv je eliminován řadou zmírňujících podmínek.
Dle této studie nedojde realizací a provozem uvažovaného záměru k ohrožení ani omezení
vodních zdrojů v zájmové oblasti.
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Vyřizuje: ing. Zdeněk Janeba
Datum: 20.05.2006
Věc: Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4 - vyjádření k zveřejnění
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Zájmové území těžby štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4 o rozloze 37 ha se
nachází v severní části nevýhradního ložiska na katastru obce Čeperka, severozápadně od
obce Hrobice.
V minulosti zpracoval navrhovatel ochranného pásma vodního zdroje Hrobice - Čeperka Oplatil - Vodní zdroje Chrudim s.r.o. pro potřeby těžařských organizací v oblasti dokumentaci
E.I.A. hodnotící vliv těžby štěrkopísku na množství a kvalitu jímané vody a ochranu vodních
zdrojů. Výsledkem této dokumentace bylo stanovení maximálního ročního limitu těžby. Tento
maximální limit těžby je rozdělen mezi v současné době působící těžební organizace a jeho
překročení by mělo negativní vliv na životní prostředí a to zejména na zvýšení zranitelnosti
kvality jímané vody, snížení hladiny podzemní vody a tím i vydatnosti vodních zdrojů.
Navrhovaný prostor těžby bezprostředně sousedí s II. ochranným pásmem jímacího území
podzemní vody Hrobice - Čeperka. Tímto územím též prochází výtlačný řad surové vody z
písníku Oplatil. Předpokládaný roční limit těžby štěrkopísků je 500 000 t/rok.
V případě, že bude povolena těžba štěrkopísku v nevýhradním ložisku Čeperka 4, Vodovody
a Kanalizace a.s. Pardubice bude na těžební organizaci požadovat splnění následujících
podmínek těžby:
Prognózované snížení vydatnosti vodních zdrojů úbytek zdrojů podzemní vody 8 I/s po celou
dobu těžby - uvedené v našem předešlém zamítavém stanovisku ze dne 17.10.2005 bude
nahrazeno novými jímacími zařízeními (vrty včetně trubního napojení na stávající systém
jímaní a přívodu na úpravnu vody Hrobice) umístěném na návodní straně jímacího území
lokality Hrobice - Čeperka. Dále průměrná hodnota výparu z hladiny cca 1 I/s z 10 ha, tedy
ztráta výparem z 38 ha vodní plochy z Čeperka 4 je téměř 4 I/s musí být kompenzována.
a.) Z důvodů minimalizace rizika ovlivnění kvality jímané vody těžby v maximální možné míře
elektrifikovat dobývací zařízení a stroje, případně nařídit používání ekologicky
odbouratelných provozních náplní do jednotlivých strojů a zařízení.
b.) Po celou dobu provozu štěrkopískových těžebních ploch i v dostatečné době před
započetím těchto prací i po jejich skončení či přerušení těžby z jakýchkoli důvodů
monitorovat na vlastní náklady vliv těžby na množství a kvalitu jímané vody. Tedy vybudovat
systém monitorovacích vrtů v prostoru mezi písníkem a stávajícím jímacím územím vody
Hrobice - Čeperka. Monitoring bude zahájen před zahájením přípravných prací k dobývání v
dostatečně dlouhé době před vlastní těžbou. Výsledek monitoringu bude po celou dobu
každoročně předkládán provozovateli veřejného vodovodu a vodohospodářským orgánům. V
případech negativního ovlivňování kvality či kvantity jímané podzemní surové vody zakotvit v
povolovacím řízení povinnost těžařské organizaci kompenzovat tyto prokazatelné dopady v
nejkratším možném termínu provozovateli veřejného vodovodu. Provozovatel veřejného
vodovodu - tedy Vodovody a kanalizace Pardubice akciová společnost dlouhodobě
monitoruje stav jímací zvodně. V případě povolení těžby doporučuje stávající monitorovací
systém rozšířit o uvažovaný prostor těžby z důvodů objektivity sledování zájmového území.
Proto se domníváme, že by bylo vhodné aby těžební společnost prováděla obdobný
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monitoring vlivu těžby na jímací zvodeň. Zpracovatelem tohoto monitoringu pro nás je již
delší dobu odborná organizace Vodní zdroje Chrudim, která v této lokalitě má již velké
zkušenosti a podílela se například i na vypracování zprávy, která byla podkladem pro návrh k
vyhlášení „Ochranného pásma vodního zdroje Hrobice - Oplatil – Čeperka“.
c.) Pro případ havárie zpracovat havarijní plán, který bude řešit ochranu schváleného a
provozovaného vodního zdroje před průnikem kontaminace do jímané zvodně (systém
čerpacích vrtů). V případě havárie s následkem odstavení vodního zdroje bude těžební
společnost kompenzovat ztráty provozovateli veřejného vodovodu a dále hradit veškeré
náklady spojené se zajištěním náhradních dodávek pitné vody.
d.) Stávající výtlačný řad surové vody z písníku Oplatil bude na náklady těžební organizace
přeložen a zvýšené náklady na čerpání budou ze strany těžební organizace provozovateli
veřejného vodovodu průběžně kompenzovány.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Janeba
Vedoucí ÚTPČ

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření uvádíme, že v návrhu stanoviska příslušného úřadu byly stanoveny
následující podmínky:
−

Z důvodů minimalizace rizika ovlivnění kvality jímané vody těžbou v maximální
možné míře elektrifikovat dobývací zařízení a stroje, dle technických možností
používat ekologicky odbouratelných provozních náplní do jednotlivých strojů a
zařízení.

−

Již před otvírkou ložiska zahájit monitoring úrovně hladiny a kvality podzemní
vody na za tím účelem nově vyhloubených hydrogeologických vrtech.

−

Pro zjištění skutečné možnosti dotace jímacího území s ohledem na místní
hydrogeologické poměry vybudovat kvalitní systém monitorovacích
objektů/vrtů mezi ložiskem a jímacím územím a vyloučit tak možnost
významného negativního ovlivnění jímacího zdroje vlivem těžby. Tento systém
využívat i pro kontrolu případného znečištění vody a v případě zjištění
kontaminace k odčerpání kontaminované vody.

−

V rámci sledování jakosti vod se zaměřit na soustavné sledování případného
výskytu ropných látek v písníku a monitoring výskytu NEL ve vybraných
hydrogeologických objektech v intervalu, dohodnutém s VaK Pardubice.

−

Vzorky vody z monitorovacích objektů analyzovat na obsah nepolárních
extrahovatelných látek v akreditované laboratoři.

−

Výsledky měření a analýz předávat každoročně příslušnému vodoprávnímu
úřadu a VaK Pardubice.

−

Otvírku zahájit v SZ části ložiska; do SV části postoupit s těžbou až v případě,
že se monitoringem potvrdí ovlivnění zdroje vody Čeperka – Hrobice jako
minimální a neohrožující kvantitu ani kvalitu čerpané vody.

−

V provozním řádu pískovny zajistit provádění činností, bránících vzniku havárie
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spojené s únikem ropných látek.
−

V případech negativního ovlivňování kvality či kvantity jímané podzemní surové
vody zakotvit v povolovacím řízení povinnost těžařské organizaci kompenzovat
tyto prokazatelné dopady v nejkratším možném termínu provozovateli
veřejného vodovodu.

−

Pro případ havárie zpracovat havarijní plán, který bude řešit ochranu
schváleného a provozovaného vodního zdroje před průnikem kontaminace do
jímané zvodně (systém čerpacích vrtů). V případě havárie v souvislosti
s realizací nebo provozem uvažovaného záměru s následkem odstavení
vodního zdroje bude těžební společnost kompenzovat ztráty provozovateli
veřejného vodovodu a dále hradit veškeré náklady spojené se zajištěním
náhradních dodávek pitné vody.

−

Stávající výtlačný řad surové vody z písníku Oplatil bude na náklady těžební
organizace přeložen a zvýšené náklady na čerpání budou ze strany těžební
organizace provozovateli veřejného vodovodu průběžně kompenzovány.
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Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vyřizuje: Ing. Meduna
Pardubice, 8.6.2006
Věc: Společné vyjádření odboru životního prostředí k dokumentaci záměru: „Těžba
štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4“
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů je uvedená akce možná za splnění následujících
podmínek:
S odpady, které vzniknou v průběhu stavby i z další činnosti subjektu , je nutno nakládat v
souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů a předpisy souvisejícími.
Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď
přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt
bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství.
O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
vedena odpovídající evidence.
Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých
odpadů. Vzhledem k tomu, že při provozu písníku budou vznikat i nebezpečné odpady, bude
nutné si následně zažádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o souhlas k
nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znění pozdějších předpisů.
Ing. Monika Lofelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992
Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je stavba možná za těchto podmínek:
1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému,
minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude
provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do
výšky 2 m),

82

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání
povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad v Čeperce, odůvodněné kácení
bude prováděno v době vegetačního klidu,
3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno
odbornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny,
které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.,
4) těžbou nebudou dotčeny prvky ÚSES
5) všechny prvky vysokých dřevin podél vodního toku Velká Strouha budou zachovány.
Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je třeba v případě umístění
stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádat o souhlas se stavbou v ochranném
pásmu lesa. V případě dotčení zájmů dle zákona o lesích je nutno dále doložit vyjádření
vlastníka pozemku a odborného lesního hospodáře.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je třeba pro tuto stavbu podat žádost o
souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb.
Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
K předloženému hodnocení vlivu na životní prostředí výše uvedeného záměru nemáme
námitek. Posouzení vycházelo z podkladů odborného hydrogeologického subjektu, který se
zabývá monitoringem této lokality.
Při realizaci záměru požadujeme, aby byla dodržena veškerá doporučená opatření na
ochranu kvality podzemních a povrchových vod, tak aby bylo minimalizováno nebezpečí
vniknutí závadných látek do podzemních nebo povrchových vod.
Po předložení projektové dokumentace k výše uvedenému záměru vydá vodoprávní úřad
závazné vyjádření, ve kterém definuje o jaké vodoprávní povolení (povolení k nakládání s
vodami, stavební povolení k vodním dílům, apod.) bude muset investor požádat a jaké
dokumenty bude muset investor zpracovat před zahájením realizace stavby zázemí
těžebního prostoru a zahájení těžby štěrkopísku.
Ing. Luboš Minařík
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a
proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost
změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na
zájmy ochrany životního prostředí.
Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření uvádíme, že v návrhu stanoviska příslušného úřadu byly stanoveny
následující podmínky:
−

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les
musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového
systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920
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Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu
stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).
−

V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o
vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad v Čeperce,
odůvodněné kácení bude prováděno v době vegetačního klidu.

−

Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být
provedeno odbornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k
poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona
č. 114/1992 Sb.

−

Těžbou nebudou dotčeny prvky ÚSES.

−

Zachovat všechny prvky vysokých dřevin podél vodního toku Velká Strouha.

−

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je třeba v
případě umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádat o
souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa. V případě dotčení zájmů dle
zákona o lesích je nutno dále doložit vyjádření vlastníka pozemku a odborného
lesního hospodáře.

−

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je třeba pro tuto stavbu podat
žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona
334/1992 Sb.
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Vyřizuje: Ing. Felcman
Datum: 5.6.2006
Vyjádření orgánů státní správy ochrany životního prostředí Krajského úřadu Pardubického
kraje k dokumentaci:
„Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
Pro „ÚPnSÚ Čeperka, změna č. IV“ se dne 31.3.2006 pod č. j.: 640/2640/ENV/05 a č. j.:
31650/ENV/05 k lokalitě těžby č. 20 (rozloha 36,2325 ha) vyjádřilo MŽP, Odbor ekologie
krajiny a lesa a stanovilo následující podmínky:
•

Termín zahájení těžby bude zvolen tak, aby těžba štěrkopísku na projednávané lokalitě
časově navazovala na těžbu na již povolených lokalitách v k. ú. Čeperka, Stéblová, Staré
Ždánice a Dolany, aby nedocházelo ke zbytečné roztěženosti území.

•

Lokalita bude těžena postupně tak, aby byla jednak v co nejkratší době rekultivována,
jednak aby půda plnila co nejdéle svoji ekologickou funkci.

•

Surovina bude kromě závěrných svahů těžena na plnou mocnost.

•

Na dotčených pozemcích bude skryta veškerá ornice, podorničí a zúrodnění schopné
zeminy, o jejich využití rozhodne příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

Dochází-li k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn je příslušným orgánem k
posouzení odnětí do 1 ha Magistrát města Pardubic, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad
Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součásti žádosti jsou
uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing.Klapková)
Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa (nevyžaduje zábor
PUPFL ani trvalý, ani dočasný) - bez připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Josef Bartoš):
Nakládání s odpady
K tabulce označené jako č. 8 začínající na straně č. 32 „Odpady vznikající při výstavbě“ ve
které je uvedeno celkem 20 druhů odpadů máme následující připomínky:
- u dvou z těchto odpadů (katalogová čísla 16 06 01 a 17 09 04 ) nesouhlasí název odpadu
uvedený v tabulce s přesným textem uvedeným ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog
odpadů v platném znění (názvy jsou různě upravovány, zkracovány nebo jsou výsledkem
lidové tvořivosti) - požadujeme opravit.
- u dvou z těchto odpadů (15 01 03, 17 06 02) jsou uvedena katalogová čísla , která
nesouhlasí se slovním popisem předmětného odpadu ) - požadujeme opravit.
Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravku
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Bez připomínek.
Vyjádření z hlediska zákona č 353/1999 Sb. prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších
předpisů.
Bez připomínek.
Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu budou v rámci návrhu stanoviska
stanovena následující opatření:
−

Termín zahájení těžby bude zvolen tak, aby těžba štěrkopísku na projednávané
lokalitě časově navazovala na těžbu na již povolených lokalitách v k. ú.
Čeperka, Stéblová, Staré Ždánice a Dolany, aby nedocházelo ke zbytečné
roztěženosti území.

−

Lokalita bude těžena postupně tak, aby byla jednak v co nejkratší době
rekultivována, jednak aby půda plnila co nejdéle svoji ekologickou funkci.

−

Surovina bude kromě závěrných svahů těžena na plnou mocnost.

−

Na dotčených pozemcích bude skryta veškerá ornice, podorničí a zúrodnění
schopné zeminy, o jejich využití rozhodne příslušný orgán ochrany
zemědělského půdního fondu.

S připomínkou oddělení odpadového hospodářství lze souhlasit a nepřesné údaje opravit
následovně:
- název odpadu s katalogovým číslem 16 06 01 se opravuje na Olověné akumulátory
- název odpadu s katalogovým číslem 17 09 04 se opravuje na Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
- katalogové číslo u Kovového odpadu se opravuje na 15 01 04
- katalogové číslo u Izolačních materiálů neuvedených pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 se
opravuje na 17 06 04

86

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
Pardubice 23.5.2006
Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k
dokumentaci vlivů záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ na životní
prostředí
Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí posoudila Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako dotčený správní úřad ve
smyslu § 77 zák. č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a § 23 odst. 5 zák. č.100/2001
Sb., v platném znění, předloženou dokumentaci „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku
Čeperka 4“, obchodní společnost František Jampílek.
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky v oblasti ochrany veřejného
zdraví KHS s dokumentací s o u h l a s í s následující podmínkou:
V dalším stupni řízení požaduje KHS doložení výsledků měření hluku ze silniční dopravy v
době denní na hranicích chráněného venkovního prostoru (dle hlukové studie bod č. 8 - tj. u
hájenky). Měřením bude ověřen stávající stav a následně po zahájení těžby bude
požadováno měření hluku včetně dopravy související s těžbou pro variantu 1a, 1b.
Odůvodnění:
Jedná se o ložisko štěrkopísků Čeperka 4 o výměře 36,8 ha. Plánovaná těžební činnost v
rámci připravovaného území na části nevýhradního ložiska Čeperka se předpokládá a
plánuje s maximální roční těžbou 500.000 tun za rok (varianta 1b), což představuje
maximální hodnotu, na kterou jsou vypočteny veškeré parametry činnosti. Dále je řešena
varianta 1a s těžbou 250.000 tun za rok. Součástí dokumentace je rozptylová studie z
března 2006 a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví z března 2006. Zpracovatel vlivů na
veřejné zdraví uvádí, že denní koncentrace PM10 při započtení pozadí jsou zdrojem mírného
zdravotního rizika zejména zvýšené nemocnosti na respirační onemocnění. Vlastní
příspěvky imisí NO2, PM10 a benzenu vyplývající z provozu těžby štěrkopísku a související
dopravy jsou nízké a nepředstavují významný vliv na veřejné zdraví.
Doprava z ložiska bude vedena po účelové komunikaci na silnici III. třídy č. III/ 0373 a dále
na silnice I. tříd č. I/37 Pardubice - Hradec Králové a I/33 Hradec Králové - Lázně Bohdaneč.
Při těžbě 250.000 t za rok bude třeba 79 pohybů NA za dobu denní, při těžbě 500.000 t za
rok bude třeba 158 pohybů nákladních souprav za dobu denní. Na základě požadavku KHS
ve vyjádření čj. 4044/OS/HRA-Pce/213 ze dne 6.10.2005 byla dopracována akustická studie
z března 2006, která dokládá navýšení hlukové zátěže ze silniční dopravy po zahájení těžby
v chráněných venkovních prostorech staveb v době denní (u bodu 8 - u hájenky pro variantu
1a dojde k navýšeni hluku o 0,2 dB a pro variantu 1b o 1,1dB). Na základě výsledků
akustické studie KHS s dokumentací souhlasí s výše uvedenou podmínkou.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska bylo stanoveno následující opatření:
−

V dalším stupni řízení doložit výsledky měření hluku ze silniční dopravy v době
denní na hranicích chráněného venkovního prostoru (dle hlukové studie bod č.
8 - tj. u hájenky). Měřením bude ověřen stávající stav a následně po zahájení
těžby bude provedeno měření hluku včetně dopravy související s těžbou.
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Česká inspekce životního prostředí
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
v Hradci Králové 1.6.2006
Věc: Stanovisko k dokumentaci vlivů záměru na ŽP
Oddělení ochranu ovzduší:
K vypracované dokumentaci vlivů „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“
nemáme dalších připomínek.
Oddělení ochrany vod:
Oddělení ochrany vod uvedlo své připomínky ve vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení pod
čj. 5/OI/8703/05. Při dodržení opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci a
minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedených v předložené dokumentaci, nemáme k
plánované investiční akci z hlediska ochrany vod dalších námitek .
Oddělení odpadového hospodářství:
Vzhledem k tomu, že v dokumentaci vlivů posuzovaného záměru na ŽP byly zapracovány
naše připomínky, námitky a doporučení i OOH Magistrátu města Pardubice, nemá OOH k
předložené dokumentaci námitky.
Oddělení ochrany přírody:
Ke zpracované dokumentaci nemáme připomínky. V případě realizace záměru
doporučujeme úpravu rozsahu těžby podle opatření na ochranu prvků ÚSES uvedených v
dokumentaci.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr těžby štěrkopísků se přímo nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa, jak
trvalým, tak i dočasným záborem. Oddělení ochrany lesa požaduje pouze dodržení 50 m
ochranného pásma při styku s hranicí přilehlých lesních porostů.
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
ředitel oblastního inspektorátu
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího komentáře.
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V.2 Vyjádření k doplňku dokumentace

Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (3.7.2006)
Věc: Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4.
Jsme nově založené občanské sdružení „Hrobický Dvůr“ (registrace 23. 6. 2006, IČO:
27035760), proto jsme se zatím nemohli připojit s našimi připomínkami k posouzení záměru
„Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4“.
Připojujeme se tímto k petici občanů obce Hrobice ze dne 14. 6. 2006; adresované Krajské
hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. KHS petici postoupila pod
č.j.3281/06/HOK-Pce/218 dne 23.6.2006 vašemu Krajskému úřadu Pardubického kraje na
Odbor životního prostředí a zemědělství.
Zásadně nesouhlasíme s otevřením těžby štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4.
Pozemky jsou v blízkostí obce Hrobice a v těsném sousedství obytných domů tzv. lokality
„Hrobický Dvůr“.
Při podrobném studiu materiálů a posudků z E.I.A. Čeperka 4 i dalších materiálů, které
máme k dispozici od vlastníků dotčených pozemků, jsme dospěli k názoru, že se plánované
zahájení těžby neodvíjí v souladu s platnými zákony ČR.
K zahájení těžby máme následující námitky a připomínky:
1. Zásadní nepřesnost v posudcích je dle našeho názoru v použitém modelu větrné růžice.
V naši obci převládají větry západní. Na tuto skutečnost upozorňují již první připomínky k
těžbě podané v říjnu r. 2005.
Žádáme vás proto o nařízení dlouhodobého měření směru a síly větru. Přístroje můžete
umístit v kterémkoliv objektu v obci. Věříme, že vám většina majitelů vyjde vstříc.
2. Hlavní problém je hlukové zatížení a prašnost. Jejich posouzení se odvíjí od výpočtů
modelu větrné růžice (viz. bod 1.). V posudcích hlukového zatížení chybí posouzení
hluku drtiče. V investičním záměru je sice uveden, ale bez dalšího upřesnění typu a
dalších parametrů.
Je
proto nutné provést uvedené změny v investičním záměru a přepracovat posouzení
hlučnosti ve vztahu k novému zadání použitého drtiče. Upravit výpočty větrné růžice a
posudky prašnosti a hlučnosti.
3. Již v připomínkách v roce 2005 byl uveden jeden z bodů - citujeme „ Stanovit
kompenzační poplatky pro obec a obyvatele postižených RD“. Připomínka zůstala bez
odpovědi Krajského úřadu. Obec Čeperka ani svým občanům v této lokalitě nedala vědět,
že se na ně podobné změny chystají, natož o kompenzacích. Pokud obec dává souhlas k
těžbě štěrkopísku na „Výhradním ložisku štěrkopísku“, má ze zákona právo na příjem do
obecní pokladny:
za povolení k dobývání
platba z vytěženého nerostu

100% poplatku
75% poplatku (to je s přihlédnutím k plánované
roční těžbě 250 000 - 500 000 t částka nemalá)

platba za odnětí ze ZPF

60% poplatku
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Protože se jedná o „Nevýhradní ložisko“, jsou platby pro obec nulové. Nikde jsme se
nedopátrali jak má obec Čeperka finanční záležitosti příjmů od investora ošetřeny. Bezpečně
ale víme, že zatím občané Čeperky v lokalitě Hrobický Dvůr, žádný příslib z těchto financí
nemají.
Žádný příslib nedostal ani Obecní úřad v Hrobicích, pro část obce u lihovaru a ani fy. VAK
Pardubice, nebo fy. FONTICULUS (Lihovar Hrobice).
4. Z podkladů, které máme k dispozici vyplývá, že někteří vlastníci pozemků odmítli prodat
p. Jampílkovi svůj pozemek a paní Růžena Sobotková, jakožto vlastník pp.460/38,
dopisem ze dne 4. 8. 2004 odmítla změnu zařazení pozemku - změna č.4 ÚP Čeperka (s
ostatními vlastníky navazujeme kontakt). Přesto Pozemkový úřad v Pardubicích, bez
dalšího projednání s majitelkou a bez jejího souhlasu, pracuje na pozemkových úpravách
dle požadavků pana Jampílka.
Řízení o pozemkových úpravách řeší zákon č. 139/2002 a vyhláška č. 545/2002.
Uvedené právní normy vycházejí z končícího procesu restitucí. V souladu s požadavky
obcí stavebníků vlastníků a uživatelů půd jsou za podpory státu zahajovány komplexní
pozemkové úpravy Pozemkovými úpravami se nově uspořádají vlastnická práva k
pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně
upravují, scelují, nebo dělí ... atd.
Znovu podotýkáme, že se jedná o nevýhradní ložisko!!! Zatím chceme věřit, že se některý
z úředníků na některém úřadě jenom malinko spletl, když rozjel celou tuhle mašinérii.
Upozorňujeme, že dle našich informací pan Jampílek ani žádná z jeho firem nevlastní
pozemek posuzovaný v E.I.A. Čeperka 4 jako celek.
Na tomto pozemku má vykoupeny pp. o rozloze cca 10 ha. Rovněž nevlastní ani smlouvy
o smlouvě budoucí na další pozemky. Těžba nebude probíhat na výhradním ložisku nemá tedy podporu státu a není ve státním zájmu. Žádáme vás proto o pozastavení
projednávání řízení těžby štěrkopísku do vyřízení právních nejasností, které by měly
zúčastněné úřady a strany vyřešit.
5. V dalších bodech připomínek je zmiňovaná případná pokuta, nebo sankce pro těžaře.
Pokud celý proces proběhne dle představ investora, tj. posouzení bude ukončeno,
ministerstvo ŽP, nebo krajský úřad dá souhlas k žádosti o odnětí ze ZPF, Magistrát
města Pardubic - stavební úřad vydá územní rozhodnutí. Obecní úřad v Čeperce asi
nemá odbor „životní prostředí“. Tyto problémy bude určitě řešit kraj, nebo magistrát.
Nikde jsme se v investičním záměru nedozvěděli, kdo bude tím zodpovědným a v jaké
finanční výši zodpovědnost má. Pokud je nám známo, investor - pan Jampílek má u
zapsaných firem v obchodním rejstříku, že se jedná o s.r.o., ale žádná nemá těžební
oprávnění.
Při hledání podkladů v místech, kde těžba probíhá, jsme zjistili, že pro tohoto investora
pracuje pravděpodobně fy.BAMAR spol. s r.o. (2 x 50 000 Kč).
Žádáme vás o sdělení, kdo je tou zodpovědnou osobou, nebo fy. ve vztahu k obcím a v
případě poškození zdraví ve vztahu k občanům obcí Čeperka a Hrobice v lokalitě
Hrobický Dvůr. A jak je zajištěna výše úhrady. V posudku E.I.A je uvedena možnost
problémů s kašlem až bronchitidou.
Pevně věříme, že vezmete v úvahu všechny naše připomínky ke zvažovanému záměru p.
Jampílka, neboť umožnění těžby nejen zničí poměrně rozsáhlou část území v blízkosti
lokality Hrobický Dvůr, ale též hrubě poškodí životní prostředí zde žijících obyvatel. V
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případě otevření těžby převáží ryze osobní zájem jedince nad zájmy a zdravím obyvatel obcí
Hrobice a Čeperka.
Za občanské sdružení Hrobický Dvůr
Ing. Petr Bárta
Jana Zajíce 954
530 12 Pardubice
V Hrobicích 3. 7. 2006

Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Nepřesnost v použitém modelu větrné růžice.
a) Hodnocení vlivu na ovzduší musí být provedeno podle legislativně závazné metodiky –
v tomto případě Symos 97. Podle této metodiky musí být větrné poměry charakterizovány dle
stabilitní větrné růžice, k jejímuž zpracování je v České republice oprávněn pouze Český
hydrometeorologický ústav. Tak to bylo také v dokumentaci provedeno a takový je také
jediný správný postup podle závazné metodiky.
Není věcí procesu EIA zjišťovat, jakým způsobem ČHMÚ tyto větrné růžice konstruuje, ale
obecně musí vycházet z dlouhodobého (několik desítek let) pozorování ze širšího území
konkrétní lokality.
b) Dle algoritmu metodiky Symos 97 (stejně jako u všech jiných disperzních rozptylových
modelů používaných ve světě) je stabilitní větrná růžice používaná k výpočtu průměrných
ročních koncentrací.
K výpočtu nejvyšších denních (PM10) a nejvyšších hodinových (NO2) koncentrací není
algoritmem používaná žádná větrná růžice, ale program testuje všechny teoreticky možné
kombinace směrů, rychlostí větru a stability atmosféry až najde nejvyšší teoreticky možnou
koncentraci. Zjednodušeně řečeno řeší stav za nejhorších rozptylových podmínek a směru
větru od největšího zdroje k referenčnímu bodu bez ohledu na to, jestli vůbec tato situace
může meteorologicky nastat.
V případě naprosto zásadní změny větrné růžice zůstanou tedy maximální denní a hodinové
koncentrace stejné a průměrné roční koncentrace se mohou změnit v řádu desítek procent.
Vzhledem k tomu, že očekávané průměrné roční koncentrace jsou nevýznamné ve všech
hodnocených ukazatelích, zůstanou nevýznamné i po případné změně o desítky procent.
ad 2. Hlavní problém je hlukové zatížení a prašnost. Jejich posouzení se odvíjí od výpočtů
modelu větrné růžice (viz. bod 1.). V posudcích hlukového zatížení chybí posouzení hluku
drtiče. V investičním záměru je sice uveden, ale bez dalšího upřesnění typu a dalších
parametrů.
a) Hlukové zatížení není závislé na modelu větrné růžice, resp. žádná metodika používaná
ve světě pro hodnocení vlivu hluku větrné poměry nezohledňuje a stejně tak naše závazná
metodika Hlukplus.
b) Ve zpracované hlukové a rozptylové studii skutečně chybělo posouzení vlivů uvedeného
drtiče, a proto bylo v souladu se zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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přistoupeno k vrácení dokumentace k dopracování. Tato byla dopracována ve formě doplňku
a v souladu se zákonem znovu zveřejněna.
ad 3. Problematika kompenzačních poplatků pro obec a obyvatele postižených RD.
V procesu hodnocení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. musí být hodnoceny
vlivy na životní prostředí. Problematika finančních kompenzací sem nepatří a tím pádem
nemůže být hodnocena. To nijak neomezuje možnost finančních dohod v rámci jiných
procesů.
ad 4. Prodej pozemků, pozemkové úpravy.
Oznámení, dokumentace a tento posudek jsou součástí nezbytných dokumentů procesu
posuzování vlivů podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Nijak nesouvisí
s problematikou prodeje pozemků. A obráceně prodej pozemků nemá žádný vliv na proces
hodnocení vlivů na životní prostředí. Proces hodnocení vlivů na životní prostředí podle zák.
č. 100/2001 Sb. má vyhodnotit, zda z hlediska vlivů na životní prostředí nedojde k překročení
ekologických limitů a určit takové reálné podmínky, které povedou k maximálnímu snížení
vlivů na životní prostředí. Není nijak podmíněn vyřešením vlastnických vztahů včetně
pozemkových úprav, to se týká jiných procesů, které musí proběhnout dle stavebního, resp.
horního zákona.
Ke konstatování: „Zatím chceme věřit, že se některý z úředníků na některém úřadě jenom
malinko spletl, když rozjel celou tuhle mašinérii.“ můžeme sdělit, že proces posuzování vlivů
probíhá podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů.
Dle tohoto zákona je každý, kdo hodlá realizovat záměr uvedený v příloze 1 tohoto zákona
povinen předložit oznámení, případně dokumentaci tohoto záměru dle osnovy stanovené
zákonem v příloze č. 3, resp. 4 příslušnému úřadu, což je v tomto případě Krajský úřad
Pardubického kraje. Příslušný úřad je podle zákona povinen tyto dokumenty rozeslat
dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným orgánům státní správy a zajistit jejich
zveřejnění zákonem stanovenou formou. Tento proces tedy nijak nezáleží na vůli žádného
úředníka, ale je zákonnou povinností příslušného úřadu.
ad 5. Pokud celý proces proběhne dle představ investora, tj. posouzení bude ukončeno,
ministerstvo ŽP, nebo krajský úřad dá souhlas k žádosti o odnětí ze ZPF, Magistrát města
Pardubic - stavební úřad vydá územní rozhodnutí. Obecní úřad v Čeperce asi nemá odbor
„životní prostředí“. Tyto problémy bude určitě řešit kraj, nebo magistrát.
Uváděná rozhodnutí budou muset být provedena dle příslušné legislativy, proces EIA dle
zák. č. 100/2001 Sb. je nijak nenahrazuje, pouze u některých je legislativou stanoveno, že
výsledek procesu EIA je jedním z nezbytných podkladů pro jejich vydání. V příslušných
složkových zákonech je striktně stanoveno, které rozhodnutí vydává který orgán státní
správy. Nezávisí to tedy na uvážení konkrétního úředníka, ani na existenci nebo neexistenci
odboru životního prostředí.
Otázky finanční zodpovědnosti, těžebního oprávnění, zastupování oznamovatele.
Všechny tyto otázky nejsou předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí a proces EIA
nemá žádné nástroje pro jejich vyhodnocení. Tyto otázky se týkají teprve plnění základních
podmínek pro vydání následujících rozhodnutí dle složkových zákonů a plnění těchto
rozhodnutí. Ve složkových zákonech jsou pak jasně stanoveny podmínky, za jakých lze
vydat příslušné rozhodnutí a sankce při neplnění podmínek těchto rozhodnutí.
V posudku E.I.A je uvedena možnost problémů s kašlem až bronchitidou.
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V dokumentaci EIA je uvedeno, že může existovat malé riziko nárůstu dýchacích obtíží
(kašel) u velmi malé části obyvatel. Toto konstatování se týká primárně varianty s těžbou
500 000 tun/rok, která není v návrhu stanoviska příslušného úřadu dále doporučena. Kromě
toho toto konstatování vychází z přísně vědeckého zpracování hodnocení zdravotních rizik a
bez zohlednění technických opatření.
Tento vliv je poměrně dobře eliminovatelný pomocí technických opatření v období
déletrvajícího sucha, která jsou uvedena v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

94

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

Občanské sdružení Hrobický Dvůr (22.8.2006)
Věc: připomínky k doplněné dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí těžby
štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4
Předáváme vám připomínky k výše uvedené dokumentaci k těžbě štěrkopísku na
nevýhradním ložisku Čeperka 4.
V doplněné studii jsou na str. 21 - 24 shrnuta opatření týkající se objemu těžby, protihluková
opatření, ochrana ovzduší, vod, přírody a ekosystému včetně rekultivace krajiny. Dále jsou
zde uváděna opatření týkající se havarijních plánů technického zázemí. Také na základě
těchto doporučovaných opatření a slibů investora o nákupu nového strojního zařízení není
proti těžbě v dokumentaci vážnějších námitek. Jak bude s firmou pana investora Jampílka
smluvně zajištěno, že tato opatření dodrží? Kdo zaplatí případné škody vzniklé v důsledku
nedodržení navrhovaných opatření, když se jedná o společnost s ručením omezeným? Sliby
investora jsou jedna věc, ale o jeho skutečném působení v obcích Vlíněves na Mělnicku,
Otradovicích a Lázních Toušeň mají tamní obyvatelé úplně jiné zkušenosti.
Požadavek na měření směru větru v Hrobicích byl v Doplňku dokumentace o hodnocení vlivu
na životní prostředí odmítnut s tím, že větrná růžice byla zakoupena od Českého
hydrometeorologického ústavu, kde byla stanovena odborným odhadem na základě
dlouhodobého pozorování směru větrů v nejbližších meteorologických pozorovacích
stanicích. Kde jsou tyto stanice umístěny? Dlouhodobá zkušenost obyvatel zde žijících i
několik generací je jiná. Převládají zde západní větry, tedy směrem od předpokládaného
místa těžby k obydleným lokalitám. V dokumentaci je uvedeno, že měření je dlouhodobá
záležitost a je podotknuto, že investor by se výsledků nemusel dožít. Obyvatelé Hrobic, jenž
jsou vlastníky pozemků a rodinných domů v blízkostí uvažovaného záměru by ve zhoršených
podmínkách museli žít mnoho let. To však investora a zpracovatele dokumentace nezajímá.
Naše občanské sdružení na požadavku měření směru větrů trvá.
Pokud je ve studii používán název Hrobický Dvůr, pak je zde vždy uváděn pouze objekt
lihovaru. Zbývajících 5 obytných domů a jejich obyvatelé nejsou bráni v úvahu. Tímto se
počet obyvatel pro posuzovatele snížil na „nevýznamné“ 4 osoby. Na straně 14 použil
zpracovatel naši petici k dedukci, že v obytných prostorách lihovaru nežijí žádní obyvatelé.
Vzhledem k tomu, že se posuzovatel s touto lokalitou dosud nestačil seznámit, tak mu
oznamujeme:
V obytné části lihovaru je trvale hlášena a bydlí zde jedna rodina. Mimo areál lihovaru je zde
5 obydlených rodinných domů a z nich 4 nejsou zacloněny hospodářskými budovami
lihovaru a leží nejblíže dotčenému území (II. etapy zamýšlené těžby). Budovy lihovaru pro ně
naopak působí jako odrazná plocha zvyšující hlukovou úroveň. Toto je také zřetelně vidět i v
předkládané aktualizované akustické studii. Referenční bod č. 9 je z našeho pohledu vybrán
účelově, neboť je umístěn v akustickém stínu a rodinné domy v nejvíce exponovaném místě
jsou zamlčeny. Toto je také v rozporu s úvodem této studie, kde je deklarováno, že
hodnocení odpovídá v jednotlivých etapách těžby vždy největšímu přiblížení k obytným
objektům.
V komplexní charakteristice je uvedeno: „U částic PM10 se může vyskytnout v některých
dnech (při souhře nepříznivých meteorologických a emisních podmínek) u citlivých osob
velmi malé riziko dýchacích potíží ...“ Podobné hodnocení nacházíme i v závěru posouzení
ATEM str. 22. Je zajímavé, že bronchitida se již v posudcích při stejných povětrnostních
podmínkách nevyskytuje. Metodika se však sekundární prašností (způsobené např.
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pohybem dopravních prostředků v prostoru zamýšlené pískovny) nezabývá (viz str. 5
doplňku EIA), ale pro obyvatele žijící v blízkostí je však dost podstatná.
Posuzovatel záměru ve své reakci na petici občanů Hrobic použil na straně 5 větu:
„V případě využívání ložiska se jedná o aplikaci jednoho ze základních lidských práv na
vlastnictví a nakládání s ním.“ Chceme zdůraznit, že obyvatelé Hrobického Dvora a majitelé
pozemkových parcel, na kterých pan Jampílek hodlá těžit písek (tyto parcely jsou stále ve
vlastnictví původních majitelů, kteří je nemají zájem prodávat), jsou také vlastníci. Jako
příklad uvádíme, že posouzení se zabývá technologií, která má být postavena na pozemku
pana Svobody, který jej neprodává.
Studie připouští opravy strojů, běžnou údržbu, výměnu olejů viz „zpevněné plochy“. Nikde
neřeší, že nelze opravovat stroje s nánosem písku na mastných částech stroje. Chybí zde
mytí mechanizace před opravou, a pokud zde jsou podle EIA stroje i odstavovány, chybí
záchytná kanalizace dešťové vody a lapol (odlučovač ropných látek) dostatečné velikosti.
Není zde ani řešeno další nakládání s odloučenou vodou z tohoto zařízení. Na straně 22 je
sice uvedena jímka minimálně 1m3, tato nemůže být řešením tohoto problému. Tyto
připomínky a konkrétní požadavky na odstranění těchto nedostatků budou jistě vzneseny ze
strany odborných a schvalovacích orgánů.
Věříme, že naše připomínky budou zohledněny při posuzování dokumentace.
Ing. Petr Bárta
Občanské sdružení Hrobický Dvůr
V Hrobicích 22.8.2006
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dodržení uložených opatření, zaplacení škod
Proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bude
v tomto případě ukončen stanoviskem, ve kterém budou stanoveny podmínky k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Toto
stanovisko je jedním z nezbytných podkladů pro vydání některých rozhodnutí dle
navazujících složkových zákonů. A teprve tato rozhodnutí budou stanovovat konečné
podmínky příslušnému investorovi, resp. provozovateli. Dle navazujících složkových zákonů
pak budou prováděny kontroly a řešeny i případné sankce a náhrady škod.
Problematika větrné růžice
a) Hodnocení vlivu na ovzduší musí být provedeno podle legislativně závazné metodiky –
v tomto případě Symos 97. Podle této metodiky musí být větrné poměry charakterizovány dle
stabilitní větrné růžice, k jejímuž zpracování je v České republice oprávněn pouze Český
hydrometeorologický ústav. Tak to bylo také v dokumentaci provedeno a takový je také
jediný správný postup podle závazné metodiky.
Není věcí procesu EIA zjišťovat, jakým způsobem ČHMÚ tyto větrné růžice konstruuje, ale
obecně musí vycházet z dlouhodobého (několik desítek let) pozorování ze širšího území
konkrétní lokality.
b) Dle algoritmu metodiky Symos 97 (stejně jako u všech jiných disperzních rozptylových
modelů používaných ve světě) je stabilitní větrná růžice používaná k výpočtu průměrných
ročních koncentrací.
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K výpočtu nejvyšších denních (PM10) a nejvyšších hodinových (NO2) koncentrací není
algoritmem používaná žádná větrná růžice, ale program testuje všechny teoreticky možné
kombinace směrů, rychlostí větru a stability atmosféry až najde nejvyšší teoreticky možnou
koncentraci. Zjednodušeně řečeno řeší stav za nejhorších rozptylových podmínek a směru
větru od největšího zdroje k referenčnímu bodu bez ohledu na to, jestli vůbec tato situace
může meteorologicky nastat.
V případě naprosto zásadní změny větrné růžice zůstanou tedy maximální denní a hodinové
koncentrace stejné a průměrné roční koncentrace se mohou změnit v řádu desítek procent.
Vzhledem k tomu, že očekávané průměrné roční koncentrace jsou nevýznamné ve všech
hodnocených ukazatelích, zůstanou nevýznamné i po případné změně o desítky procent.
Problém přesného počtu obyvatel
Uváděný počet obyvatel představuje spíše ilustrační číslo. Příslušné limity musí splněny i pro
jednoho obyvatele.
Referenční bod č. 9 vybrán účelově
Referenční bod byl zřejmě stanoven tak, aby reprezentoval celou oblast. Nelze to považovat
za chybu, protože v hlukové studii jsou uvedena pásma hluku, ze kterých je zřejmé, že
všechny objekty včetně hospodářských jsou max. v pásmu 45 – 47,5 dB, což vyhovuje
příslušnému limitu.
Metodika se však sekundární prašností (způsobené např. pohybem dopravních prostředků v
prostoru zamýšlené pískovny) nezabývá (viz str. 5 doplňku EIA), ale pro obyvatele žijící v
blízkostí je však dost podstatná.
Ano, metodika se touto prašností nezabývá. Na druhé straně je uloženo příslušnou
podmínkou v návrhu stanoviska příslušného úřadu minimalizovat sekundární prašnost mj.
skrápěním nezpevněných vozovek a manipulačních ploch v suchém období.
Kromě toho metodika řeší jeden významný zdroj emisí a to emise PM10 z těženého
materiálu (uvolňovaného během jízdy z převáženého nákladu), kde předpokládá pokrytí celé
ložné plochy nákladního automobilu suchým materiálem do průměru 10 µm a rychlost
vozidla 60 km/hod. Předpokládá se víření prachu po celou dobu jízdy.
Je zřejmé, že tento model jen málo odpovídá realitě, kdy se má převážet vlhký materiál o
převažující větší velikosti částic a podstatně nižšími rychlostmi. Naopak tento zdroj může do
značné míry suplovat druhotnou emisi z prašné cesty, pokud by nebylo aplikováno skrápění.
Studie připouští opravy strojů, běžnou údržbu, výměnu olejů viz „zpevněné plochy“. Nikde
neřeší, že nelze opravovat stroje s nánosem písku na mastných částech stroje. Chybí zde
mytí mechanizace před opravou, a pokud zde jsou podle EIA stroje i odstavovány, chybí
záchytná kanalizace dešťové vody a lapol (odlučovač ropných látek) dostatečné velikosti. Na
straně 22 je sice uvedena jímka minimálně 1 m3, tato nemůže být řešením tohoto problému.
Dokumentace EIA uvádí: „Pod nádrží PHM s výdejním a stáčecím místem PHM bude
vyspádovaná plocha z betonu, která bude sloužit i pro odstavování mechanismů. Při
odstavení mechanismu z důvodů poruchy bude pod kritické místo mechanismu přistavena
záchytná vana, do níž budou zachytávány případné úkapy. Na tomto zpevněném místě bude
prováděna i běžná údržba mechanismů a výměny olejových náplní. Výměny náplní provádí
smluvně servisní organizace vybavená příslušným zařízením, které zabrání případným
únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).“
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Oznamovatel byl vyzván k upřesnění této informace, za kterého vyplynulo, že veškeré
servisní, případně opravárenské úkony budou prováděny příslušně oprávněnou servisní
organizací dle povahy úkonu na místě nebo převozem stroje do servisního zázemí této
organizace. Přitom bude vždy zabezpečeno prostředí před únikem látek nebezpečných
vodám. Betonová plocha s vodotěsnou jímkou pak bude představovat sekundární
zabezpečení (pokud by servisní zabezpečení selhalo). V podmínkách návrhu stanoviska
příslušného úřadu je uloženo pravidelně kontrolovat jímku a zajišťovat její čištění a odvoz
kalů oprávněnou specializovanou firmou. Z hlediska ochrany vod je potom systém bezodtoké
jímky vhodnější než systém průtočného lapolu.
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Občanské sdružení Hrobický Dvůr (podání hejtmanovi Pardubického kraje, 22.8.2006)
Vážený pane hejtmane,
Naše občanské sdružení Hrobický Dvůr bylo založeno s cílem zapojit obyvatele do veřejného
dění v obcích Hrobice a Čeperka a péči o obec a její okolí.
V současné době probíhá připomínkování dokumentace o hodnocení vlivu záměru těžby
štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4 na životní prostředí. Tento záměr se
nesetkává s pochopením především obyvatel žijících v blízkostí plánované těžby. Svůj
odmítavý postoj k tomuto záměru vyjádřili občané Hrobic v petici, kterou KÚ obdržel 28. 6.
2006. Pro formální nedostatky byla zaregistrována jako stížnost. 12.7.2006 obdržel pan
Sobotka (jako předkladatel petice) odpověď (30450-3/06/FE/EIA) s informací o stavu
projednávání s konstatováním, že vše probíhá podle zákonů, a že je tedy vše pořádku.
Občanské sdružení Hrobický Dvůr, které se k petici připojilo a vyjádřilo další námitky, dosud
žádné vyjádření neobdrželo. Námitky byly podány na KÚ již 3.7.2006. Místo toho byla petice
a připomínky občanského sdružení předány řešiteli projektu. Toto jsme zjistili až z doplňku
dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, kde se k nim řešitel místo státní
správy vyjadřuje. Myslíme si, že tento postup není ze strany KÚ příliš korektní.
Abychom Vám alespoň rámcově přiblížili dění okolo tohoto záměru, dovolujeme si ho v
krátkostí popsat:
Již v roce 2004 proběhlo v Čeperce jednání, na požadavek firem těžících na výhradním
ložisku, týkající se zvýšení těžby. Tehdy EIA připravovala firma Vodní zdroje Chrudim.
Závěrem z jednání bylo, že se kvóty pro těžbu zvýšit nesmí z důvodu nebezpečí úbytku pitné
vody pro vodárnu Hrobice. Kromě zúčastněných firem provádí těžbu také firma Modelplast,
která údajně čistí rybník u Gigantu do hloubky 11 m. V té době přišel na Obecní úřad Hrobice
zástupce pana Jampílka s nabídkou na vytěžení pozemků za lihovarem v hrobickém
katastru. Nabízel 0,5 miliónu Kč před podpisem a 1 milion Kč po vypořádání náležitostí k
těžbě. Zastupitelé nabídku nepřijali, s tím, že v této části Hrobic je zavedena voda a plyn a
že to jsou prostory vhodné k zástavbě. Bohužel obec Čeperka zaujala jiné stanovisko a dala
souhlas ke změně územního plánu. Posouzení EIA již ale prováděla jiná firma a stejně tak
změnu ÚP prováděla jiná firma než obvykle. Hranice zamýšlené těžby jsou v blízkostí
obytných domů v části Hrobic u lihovaru. V EIA je tato část nazývána Hrobický Dvůr, ale
hodnotí se pouze jeho část - lihovar.
Bohužel v celé dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí i v jejím doplňku a
v akustické studii jsou obyvatelé této lokality opomíjeni a v některých kapitolách je dokonce
tvrzeno, že zde nikdo trvale nebydlí. Proto vyjadřujeme obavy, že z pohledu zákona bude
vše pořádku, ale jaká bude skutečnost?
Naše připomínky k doplňku dokumentace předáváme odboru životního prostředí a
zemědělství KÚ Pardubického kraje.
Důvodem, proč se obracíme přímo na Vás je:
1. Dosud jsme neobdrželi odpověď na námitky našeho občanského sdružení předané na
KÚ 3.7.2006. Odpověď stále očekáváme ze strany Vašeho úřadu a ne jako invektivy od
řešitele dokumentace.
2. Z informací, které jsme získali o firmě pana Jampílka a její činnosti v jiných lokalitách
nemáme žádné záruky, že jeho s.r.o. dodrží všechny podmínky a požadovaná opatření.
3. Přímo pod oficiální petici občanů Hrobic, uvedenou jako příloha 4 doplňku dokumentace,
nám neznámý pracovník dopsal: „K petici je připojeno 45 podpisů, z toho některé
„hromadné“, např. Novákovi, jméno + čp. apod., takže číslo 45 je možno chápat jako
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minimální.“ Dovolujeme si Vás upozornit, že v Hrobicích žijí lidé, občané obce Hrobice,
Pardubického kraje, občané ČR a ne nějaká čp. Petici podepsali lidé žijící v části obce u
lihovaru a západní části obce Hrobice. Všichni, kdo podepsali byli plnoletí, s textem
petice plně souhlasili a nevidí důvod, proč by měli souhlasit se zhoršenými životními
podmínkami.
Posuzovatel záměru ve své reakci na petici občanů Hrobic použil větu: „V případě využívání
ložiska se jedná o aplikaci jednoho ze základních lidských práv na vlastnictví a nakládání s
ním.“ Chceme zdůraznit, že obyvatelé Hrobického Dvora a majitelé pozemkových parcel, na
kterých pan Jampílek hodlá těžit písek, jsou také vlastníci. Z toho logicky vyplývá, že jsme-li
tlačeni k souhlasu s těžbou, jsou porušována naše základní lidská práva.
Rádi bychom věřili, že KÚ je zde pro obyvatele kraje a jejich zájmy. Mrzí nás, že z oficiálního
posudku, který se dostal na veřejnost tento pocit nemáme. Uvažujeme, jaké další kroky
podnikneme, abychom širší veřejnost našeho kraje a lokality seznámili s celým děním okolo
projednávání těchto dokumentů.
S pozdravem
Ing. Petr Bárta
Občanské sdružení Hrobický Dvůr
V Hrobicích 22. 8. 2006
Stanovisko zpracovatele posudku:
V dopise hejtmanovi se objevují připomínky k postupům, které nesouvisí s hodnocením vlivů
na životní prostředí. Případné drobné připomínky k hodnocení vlivů na životní prostředí se
opakují v jiných vyjádření a není je potřeba řešit u tohoto dopisu.
Snad jen k jediné nové připomínce, kdy si občanské sdružení stěžuje na předání petice a
připomínek občanského sdružení řešiteli projektu. Dle zák. č. 100/2001 Sb. je tento postup
správný, protože oznamovatel byl vyzván k doplnění dokumentace a povinností příslušného
úřadu bylo poskytnout mu veškeré podklady potřebné pro toto doplnění.
Poznámka k počtu podpisů petice. V procesu hodnocení vlivů na životní prostředí je nutné
vypořádat veškeré připomínky související s tímto procesem bez ohledu na to, zda tyto
připomínky podepisuje jeden občan nebo velký počet občanů. Počet podpisů v tomto
procesu nijak nesouvisí nutností vypořádání připomínky.
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Občané Hrobic
Věc: Petice občanů obce Hrobice
Obracíme se na vás touto cestou a žádáme o pomoc při řešení snahy investora pana
Františka Jampílka zahájit v těsné blízkostí obce Hrobice těžbu písku. Celou akci pod
názvem „Těžba, štěrkopísku na nevýhradním ložisku ČEPERKA 4,“ v tichostí připravují i
další úřady. Jsme zásadně proti zahájení těžby a pobouřeni závěry posudků, které na
základě vašich připomínek a připomínek občanů zpracovala fy. ECO-ENVI-CONSULT, Jičín.
Lokalita HROBICKÝ DVŮR je necelých 70 m od zamýšlené těžby. Nebydlí zde nějaký
zanedbatelný počet obyvatel, kterým hrozí poškození zdraví.
Trvalé bydliště zde mají v

KU obce Hrobice
KU obce Čeperka

19 obyvatel
3 obyvatelé

1 rodina přestavuje RD k trvalému bydlení, tj. další 4 obyvatelé
Jsou zde dva podniky řetězce potravy a výživy
Lihovar Hrobice

2 zaměstnanci

Vodárna Hrobice

18 zaměstnanců

I těmto pracovníkům se zhorší jejich pracovní prostředí. Nikde v technické části není
zmíněné vybudování klimatizace těmto provozovnám, ani jejich odhlučnění.
Závěry posudků svým doporučením těžby, dle našeho názoru, zlehčují dopady na zdravotní
podmínky všech výše zmíněných obyvatel a zaměstnanců.
V technické části se píše - citace z EIA: „Písek bude v těžebně upravován i drcením na
mobilním třídiči a drtiči s násypkou. Drcena bude frakce o zrnitosti nad 16 mm. Drtič bude
pro snížení prašnosti vybaven skrápěním.“
Nějak se ten drtič vytratil z posouzení hlučnosti i prašnosti. Dále se jedná o posudek bez
udání přesného typu daného zařízení. Rozhodující pro posouzení nemůže být jenom
množství materiálu a jeho struktura. S typem strojů je rozhodující i stáří strojů. Oba údaje se
nedostaly už do investičního záměru.
Sporná je z našeho pohledu i použitá větrná růžice. V Hrobicích totiž převládají trvalé
západní větry. Použitá větrná růžice nemůže tedy odpovídat skutečností a výpočty imisí jsou
z našeho pohledu nevěrohodné.
Jedná se o soukromý záměr jednoho podnikatele v oblasti, kde je již několik dostatečně
velkých těžišť písku. Proto se nám jeví tento záměr jako zbytečný a ohrožující zdraví
obyvatel v jeho blízkosti.
Žádáme vás tímto o posouzení všech výše zmíněných připomínek a ochranu našeho zdraví.
Předem vám děkujeme za vaše kroky, které podniknete v naší záležitosti.
Níže podepsaní jsou občany obce Hrobice, i tzv. lokality Hrobický Dvůr.
V Hrobicích 14.6.2006
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Celou akci pod názvem „Těžba, štěrkopísku na nevýhradním ložisku ČEPERKA 4,“ v tichostí
připravují i další úřady.
Zde se jedná o nepochopení legislativního procesu investiční výstavby v České republice.
Např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů striktně stanoví jak povinnosti oznamovatelů (investor), tak povinnosti příslušných
úřadů a orgánů státní správy a územně samosprávných celků. Nelze zaměňovat plnění
zákonné povinnosti za tichou spolupráci úřadů s oznamovatelem.
Lokalita HROBICKÝ DVŮR je necelých 70 m od zamýšlené těžby. Nebydlí zde nějaký
zanedbatelný počet obyvatel, kterým hrozí poškození zdraví.
V procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) musí být ve vztahu k obyvatelům
zajištěno plnění ekologických limitů bez ohledu na jejich počet.
Jsou zde dva podniky řetězce potravy a výživy. I těmto pracovníkům se zhorší jejich pracovní
prostředí. Nikde v technické části není zmíněné vybudování klimatizace těmto provozovnám,
ani jejich odhlučnění.
Ve vztahu k uvažovanému záměru dojde k zatížení životního prostředí, ale minimálně
v doporučené variantě – 250 000 tun/rok nebyly nalezeny takové vlivy, které by mohly
způsobit překročení stanovených ekologických limitů. A tyto limity, které jsou legislativně
stanoveny primárně ve vztahu ke zdraví lidí platí i pro potravinářské podniky.
Závěry posudků svým doporučením těžby, dle našeho názoru, zlehčují dopady na zdravotní
podmínky všech výše zmíněných obyvatel a zaměstnanců.
Ve skutečnosti je to naopak – povinností autorizovaných osob v procesu EIA je řešit nejhorší
možný stav a postupovat podle principu předběžné opatrnosti a tak to také v tomto případě
bylo provedeno. Např. výpočty maximálních a denních koncentrací škodlivin v ovzduší byly
provedeny pro meteorologické podmínky, které reálně nikdy nemusí nastat.
Problematika drtiče jako zdroje hluku a emisí.
Ano – tento zdroj se skutečně nedostal do rozptylové a hlukové studie, a proto bylo ze strany
zpracovatele posudku v souladu se zákonem požádáno o doplnění dokumentace, které bylo
následně znovu zveřejněno.
Problematika větrné růžice
a) Hodnocení vlivu na ovzduší musí být provedeno podle legislativně závazné metodiky –
v tomto případě Symos 97. Podle této metodiky musí být větrné poměry charakterizovány dle
stabilitní větrné růžice, k jejímuž zpracování je v České republice oprávněn pouze Český
hydrometeorologický ústav. Tak to bylo také v dokumentaci provedeno a takový je také
jediný správný postup podle závazné metodiky.
Není věcí procesu EIA zjišťovat, jakým způsobem ČHMÚ tyto větrné růžice konstruuje, ale
obecně musí vycházet z dlouhodobého (několik desítek let) pozorování ze širšího území
konkrétní lokality.
b) Dle algoritmu metodiky Symos 97 (stejně jako u všech jiných disperzních rozptylových
modelů používaných ve světě) je stabilitní větrná růžice používaná k výpočtu průměrných
ročních koncentrací.
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K výpočtu nejvyšších denních (PM10) a nejvyšších hodinových (NO2) koncentrací není
algoritmem používaná žádná větrná růžice, ale program testuje všechny teoreticky možné
kombinace směrů, rychlostí větru a stability atmosféry až najde nejvyšší teoreticky možnou
koncentraci. Zjednodušeně řečeno řeší stav za nejhorších rozptylových podmínek a směru
větru od největšího zdroje k referenčnímu bodu bez ohledu na to, jestli vůbec tato situace
může meteorologicky nastat.
V případě naprosto zásadní změny větrné růžice zůstanou tedy maximální denní a hodinové
koncentrace stejné a průměrné roční koncentrace se mohou změnit v řádu desítek procent.
Vzhledem k tomu, že očekávané průměrné roční koncentrace jsou nevýznamné ve všech
hodnocených ukazatelích, zůstanou nevýznamné i po případné změně o desítky procent.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
nejsou

Vyjádření dotčených správních úřadů:
MŽP – odbor ekologie krajiny a lesa
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
2006-08 -21
Záměr „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ - stanovisko
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa (dále jen „ministerstvo“) v
souvislosti se zaslaným doplňkem dokumentace vlivů záměru „Těžba štěrkopísku na ložisku
Čeperka 4“ z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) připomíná, že
při případném odnímání půdy pro těžbu musí být postupováno podle platných předpisů na
úseku ochrany ZPF, z toho plyne, že o odnětí nezbytné výměry půdy pro těžbu a o plánu
následné rekultivace rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF na základě zásad ochrany ZPF
ve smyslu ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
RNDr. Jan Kender
ředitel odboru ekologie
krajiny a lesa

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře

Obvodní báňský úřad
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V TRUTNOVÉ
HORSKÁ 5, 541 01 TRUTNOV
Vyřizuje: Ing. Šilhavý
V Trutnově
14.8.2006
Vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku
Čeperka 4“
Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá připomínky k předloženému doplňku.
Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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Česká inspekce životního prostředí
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
v Hradci Králové 25.8.2006
Věc: Stanovisko k doplňku dokumentace vlivů záměru na ŽP Akce: Těžba štěrkopísků na
nevýhradním ložisku Čeperka 4
ČIŽP OI Hradec Králové vydala své stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení dne 27.9.2005
pod č.j.5/OI/8703/05 a k dokumentaci vlivů záměru na ŽP dopisem č j. 45/ŘI/035306/06 ze
dne 1.6.2006.
Oddělení ochrany ovzduší:
Doplněk dokumentace se nezabývá změnou podmínek ve vztahu k ochraně ovzduší. Za
předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během manipulace (např. skrápěním) a
dopravy sypkých materiálů, nemáme z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci
připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji
znečišťování během stavby upravují zvláštní právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
Vzhledem k tomu, že důvody doplnění dokumentace - akustická a rozptylová studie se
zohledněním drtiče štěrku, nesouvisejí s vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod, je
možné znovu konstatovat, že při dodržení opatření navržených z hlediska ochrany vod k
prevenci a minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedených v předložené dokumentaci,
nemáme k plánované investiční akci z hlediska ochrany vod dalších námitek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Vzhledem k tomu, že předložený doplněk dokumentace vlivů posuzovaného záměru na ŽP
se v žádném bodě netýká odpadového hospodářství, nemá OOH k předložené dokumentaci
námitky.
Oddělení ochrany přírody
K předloženému doplňku dokumentace vlivu záměru těžby štěrkopísků na nevýhradním
ložisku Čeperka 4 nemáme z hlediska ochrany přírody připomínky.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr těžby štěrkopísků se přímo nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa, jak
trvalým, tak i dočasným záborem. Oddělení ochrany lesa požaduje pouze dodržení 50 m
ochranného pásma při styku s hranicí přilehlých lesních porostů.
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
ředitel oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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Krajská hygienická stanice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
Pardubice
16.8.2006
Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k doplňku
dokumentace vlivů záměru „Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ na
životní prostředí
Na základě žádosti Krajského úřadu Pardubického kraje posoudila Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a § 23 odst. 5 zák.
č.100 /2001 Sb., v platném znění, předložený doplněk dokumentace „Těžba štěrkopísků na
nevýhradním ložisku Čeperka 4“, obchodní společnosti František Jampílek.
Po zhodnocení souladu předloženého doplňku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s doplňkem dokumentace s o u h l a s í s následující podmínkou
V dalším stupni řízení požaduje KHS doložení výsledků měření hluku ze silniční dopravy v
době denní na hranicích chráněného venkovního prostoru (dle hlukové studie bod č. 8 - tj. u
hájovny). Měřením bude ověřen stávající stav a následně po zahájení těžby bude
požadováno měření hluku včetně dopravy související s těžbou pro variantu 1a, 1b.
Odůvodnění: Jedná se o ložisko štěrkopísků Čeperka 4 o výměře 36,8 ha. Dokumentace
rozpracovává těžbu štěrkopísků v době denní ve dvou variantách: 250.000 tun za rok
(varianta 1a) a 500.000 tun za rok (varianta 1b). Podle zpracovatele doplňku dokumentace
bude k drcení použit kuželový drtič Hydrocone na elektrický pohon, který není při drcení
vlhkého materiálu zdrojem prašnosti. Vzhledem k tomu, nebyla rozptylová studie
aktualizována. Prašnost související se záměrem bude minimalizována vhodnými technickými
opatřeními. Vlastní příspěvky imisí NO2, PM10 a benzenu vyplývající z provozu těžby
štěrkopísku a související dopravy nepředstavují významný vliv na veřejné zdraví.
Součástí doplňku dokumentace je akustická studie z července 2006, která v akustickém
výpočtu zohledňuje tyto stacionární zdroje hluku: korečkové rypadlo, třídič, dva kolové
nakladače a kuželový drtič Hydrocone. Akustická studie dokládá u nejbližších chráněných
venkovních prostorů nepřekročení hygienických limitů hluku ze stacionárních zdrojů
stanovených v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Doprava z ložiska bude vedena po účelové komunikaci na silnici III. třídy č. III/ 0373
a dále na silnice I. tříd č. I/37 Pardubice - Hradec Králové a I/33 Hradec Králové - Lázně
Bohdaneč. Při těžbě 250.000 t za rok bude třeba 79 pohybů NA za dobu denní, při těžbě
500.000 t za rok bude třeba 158 pohybů nákladních souprav za dobu denní. Zpracovaná
akustická studie dokládá navýšení hlukové zátěže ze silniční dopravy po zahájení těžby v
chráněných venkovních prostorech staveb v době denní (u bodu č. 8 - u hájovny pro variantu
roční těžby 250.000 tun dojde k navýšeni hluku o 0,2 dB a pro variantu roční těžby 500.000
tun o 0,9 dB). Na základě výsledků akustické studie KHS s doplňkem dokumentace souhlasí
s výše uvedenou podmínkou.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci vypořádání vyjádření KHS k dokumentaci bylo již stanoveno opatření, které je
součástí návrhu stanoviska.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Významným dopadem posuzovaného záměru je postupný trvalý zábor méně kvalitní
zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany, který je možno zmírnit jen postupnými fyzickými
zábory ve vztahu k organizaci ZPF a umožnění co nejdelšího zemědělského využití těžbou
nezasaženého území. Proto je navrhováno otvírku ložiska řešit na ploše cca 3,5 ha a roční
postup omezit výměrou 1,5 ha a dále zásah do doprovodného porostu stávajícího
melioračního kanálu.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži lze záměr možno považovat za akceptovatelný při
maximálním snižování sekundární prašnosti již specifikovanými opatřeními. Zdravotní rizika
vázaná na znečištění ovzduší a na příspěvek záměru ke zhoršení imisní situace v okolí
záměru se vztahují pouze k prašnosti. Při nepříznivých podmínkách zde může existovat malé
riziko nárůstu dýchacích obtíží (kašel) u velmi malé části obyvatel.
Z hlediska akustické situace je patrné, že příspěvky k výsledné akustické situaci v zájmovém
území mohou ovlivnit hygienický limit 55 dB pro denní dobu. V této souvislosti jsou proto
v příslušné kapitole předkládané dokumentace doporučení, jejichž výsledkem by mělo být
zajištění plnění limitních hodnot hlukové zátěže pro vnitřní chráněný prostor hodnocených
objektů. Nepředpokládá se ovlivnění, přesahující z hlediska zdravotních rizik míru, u které je
prokázáno silné obtěžování a zhoršená komunikace řečí, nikoliv však ovlivnění zdraví.
Z hlediska hodnocení zdravotních rizik, provedeném s ohledem na situování zájmového
území, vzdálenost obytné zástavby od zájmového území a stávající imisní situace vyplývá,
že v řešeném území lze očekávat poměrně nízké imisní hodnoty oxidu dusičitého a benzenu
a tedy i riziko z expozice těmto znečišťujícím látkám lze považovat za nízké či přijatelné.
Také imisní zatížení z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 lze považovat za
poměrně nízké. V případě výskytu zvýšených hodnot 24-hodinových koncentrací PM10 je
možné určité riziko očekávat, tato situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a
nesouvisí bezprostředně s vlivem hodnoceného záměru. Realizace záměru popsanou situaci
podstatným způsobem neovlivní. V případě expozice oxidu dusičitému a benzenu jsou
vypočtené změny sledovaných parametrů na hranici rozlišitelnosti. U částic PM10 se může
vyskytnout v některých dnech (při souhře nepříznivých meteorologických a emisních
podmínek) u citlivých osob velmi malé riziko dýchacích potíží, např. kašle. Tomuto riziku
však lze předejít pomocí technických opatření v období déletrvajícího sucha.
Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku
zdravotních rizik jako střední. Může docházet k obtěžování dopravním hlukem a zhoršení
komunikace řečí u obyvatel domu v blízkosti komunikací. Vlivem provozu pískovny dojde k
určitému nárůstu hlukové zátěže, a to především ve variantě maximální těžby u domů
západně od areálu těžby, kde se projevuje vliv nákladní dopravy související se záměrem.
Naopak u domů na východní straně pískovny (směrem ke Hrobicím) se vliv záměru prakticky
neprojeví, neboť hluk z těžby je zcela překryt hlukem ze silnice I/37. Na základě výsledků
hodnocení lze konstatovat, že tyto změny nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel žijících v
okolí plánované těžby a dopravní trasy (mj. i vzhledem k tomu, že těžba bude probíhat
výhradně v denní době, takže je vyloučeno rušení spánku a s ním související zdravotní
poruchy). U citlivých osob je však nutno předpokládat mírný nárůst případů obtěžování
hlukem.
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Odtěžení suroviny pod hladinou vody, následný vznik relativně velké vodní plochy o rozloze
cca 30 ha a projev výparu z volné hladiny podmíní postupný vznik mírné deprese hladiny
podzemní vody v prostoru zájmového území těžby a blízkého okolí. Celkový vývoj
hydrogeologické situace – směry proudění podzemní vody, výšky její hladiny v různých
místech apod. – budou záviset na postupu těžby v oblasti západně od železniční trati (v
CHLÚ Čeperka II) a na postupu těžby ložiska Čeperka 4 a rovněž na množství čerpané vody
z jímacího území Hrobice – Čeperka a vodárenské nádrže Oplatil. Numerický
hydrodynamický model ale dovoluje jednoznačně vyloučit možnost ovlivnění možnosti
maximálního povoleného čerpání vody z Oplatilu i jímacího území i v případě maximální
těžby v obou zmíněných oblastech. Ve vztahu k jímacímu území Hrobice – Čeperka může
v závislosti na velikosti srážek, odparu a čerpaného množství vody z kvantitativního hlediska
nastat v souvislosti se vznikem písníku jak mírné negativní ovlivnění – snížení hladiny
podzemní vody v okolí čerpacích vrtů do 13 centimetrů, které při celkové mocnosti
vodonosného horizontu cca 10 m možnost maximálního povoleného čerpání neovlivní.
V případě, že bude docházet k dotacím vody z prostoru písníku do jímacího území, je
v průběhu těžby teoreticky možné i ovlivnění vody v kvalitativním smyslu. To může být
jednak negativní, zejména v důsledku havárií s únikem ropných látek, jednak pozitivní díky
oxidaci a vysrážení železa a manganu obsaženého v podzemních vodách. Vzhledem ke
vzdálenosti jímacího území Hrobice – Čeperka od postupně se vzdalujícího místa těžby,
vybavení těžebních a úpravárenských strojů na elektrický pohon biodegradabilními
hydraulickými oleji a mechanizmů se spalovacími motory též biodegradabilním palivem, a
díky projektovaným organizačním a technickým opatřením, určeným pro eliminaci rizika
vzniku znečištění, lze možnost negativního ovlivnění (znečištění) vody v prostoru jímacího
území označit za malé, nicméně je nezbytné neustále věnovat pozornost odvrácení
možného rizika úniku kontaminantů do vody, případně jeho okamžité sanaci. Přes jistá
negativa, která jsou s těžbou štěrkopísků v ohledu na možné ovlivnění podzemní vody
s realizací záměru bezesporu spojena, je možno pokládat míru jejího ovlivnění za
akceptovatelnou za předpokladu splnění navrhovaných opatření, týkajících se předcházení
možného úniku kontaminantů do vody, provádění okamžitých sanačních zásahů v případě
havárie a systému monitoringu, kontrolujícím skutečný stav podzemní vody po dobu průběhu
těžby a rekultivace ložiska.
Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v jejím okolí lze
předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu s výjimkou
výše popsaného zásahu do porostu dřevin podél melioračního kanálu nejsou předpokládány
významnější dopady s ohledem na charakter zájmového území, většinu vlivů lze zmírnit až
vyloučit vhodným obdobím skrývek před těžbou.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného využití území na části nevýhradního
ložiska Čeperka se předpokládá a plánuje s maximální roční těžbou 500 00 tun/rok, což
představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré parametry
činnosti. Dále je řešena varianta s objemem těžby 250 000 tun/rok. Dle zkušenosti
z dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu lze předpokládat, že
maximální roční těžba bude naplňována z cca 75% uvedeného ekvivalentu. Hodnota
maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je možné v rámci
technického a technologického vybavení těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru, který je volen dle morfologie
terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební činnost a
dále s ohledem na ochranu vodních zdrojů Hrobice – Čeperka. Dále je plocha těžby také
volena s ohledem na časový horizont možnosti exploatace plánované plochy, s ohledem na
schválení těžební činnosti a další technický a technologický vývoj a v neposlední řadě i
s ohledem na ochranu ZPF. Je předpokládán maximální rozsah plochy využívané pro těžbu
a související činnosti o výměře 36,8 ha. Dobývání bude probíhat ve dvou plochách,
oddělených místní komunikací Hrobický Dvůr – Gigant (Malá Čeperka), kterou požaduje
obec Čeperka zachovat.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

KÚ:

Čeperka

Obec:

Čeperka

Kraj:

Pardubický

4.

Obchodní firma oznamovatele

František Jampílek

5.

IČ oznamovatele

49 49 59 50

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
Provozovna: Cukrovarská 34, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: 283 930 404, fax.: 283 932 356
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-

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

RNDr. Milan Macháček, držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) ke
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
63333/246/OPV/93.

Předloženo:

červenec 2005

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Prom. geol. Jiří Maňour, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti
(autorizace) ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb.,
č.osvědčení 11098/1714/OHRV/93.

Předloženo:

duben 2006 (doplněk dokumentace předložen v červenci 2006)

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

19.01.2007

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v červenci
2005.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 21.11.2005 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení došel příslušný orgán k závěru, že záměr
„Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka 4“ bude posuzován podle zákona.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 08.06.2006
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 20.10.2006
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 19.01.2007.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, jejího doplňku, obdržených vyjádření a
dalších podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci
záměru za respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
6.1 Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Kroužil Marcel
Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Hrobice
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Obvodní báňský úřad
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
6.2 Vyjádření k doplňku dokumentace
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (3.7.2006)
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (22.8.2006)
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (podání hejtmanovi Pardubického kraje, 22.8.2006)
Občané Hrobic
Vyjádření územních samosprávních celků:
nejsou
Vyjádření dotčených správních úřadů:
MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa
Obvodní báňský úřad
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Významným dopadem posuzovaného záměru je postupný trvalý zábor méně kvalitní
zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany, který je možno zmírnit jen postupnými fyzickými
zábory ve vztahu k organizaci ZPF a umožnění co nejdelšího zemědělského využití těžbou
nezasaženého území. Proto je navrhováno otvírku ložiska řešit na ploše cca 3,5 ha a roční
postup omezit výměrou 1,5 ha a dále zásah do doprovodného porostu stávajícího
melioračního kanálu.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži lze záměr možno považovat za akceptovatelný při
maximálním snižování sekundární prašnosti již specifikovanými opatřeními. Zdravotní rizika
vázaná na znečištění ovzduší a na příspěvek záměru ke zhoršení imisní situace v okolí
záměru se vztahují pouze k prašnosti. Při nepříznivých podmínkách zde může existovat malé
riziko nárůstu dýchacích obtíží (kašel) u velmi malé části obyvatel.
Z hlediska akustické situace je patrné, že příspěvky k výsledné akustické situaci v zájmovém
území mohou ovlivnit hygienický limit 55 dB pro denní dobu. V této souvislosti jsou proto
v příslušné kapitole předkládané dokumentace doporučení, jejichž výsledkem by mělo být
zajištění plnění limitních hodnot hlukové zátěže pro vnitřní chráněný prostor hodnocených
objektů. Nepředpokládá se ovlivnění, přesahující z hlediska zdravotních rizik míru, u které je
prokázáno silné obtěžování a zhoršená komunikace řečí, nikoliv však ovlivnění zdraví.
Z hlediska hodnocení zdravotních rizik, provedeném s ohledem na situování zájmového
území, vzdálenost obytné zástavby od zájmového území a stávající imisní situace vyplývá,
že v řešeném území lze očekávat poměrně nízké imisní hodnoty oxidu dusičitého a benzenu
a tedy i riziko z expozice těmto znečišťujícím látkám lze považovat za nízké či přijatelné.
Také imisní zatížení z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 lze považovat za
poměrně nízké. V případě výskytu zvýšených hodnot 24-hodinových koncentrací PM10 je
možné určité riziko očekávat, tato situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a
nesouvisí bezprostředně s vlivem hodnoceného záměru. Realizace záměru popsanou situaci
podstatným způsobem neovlivní. V případě expozice oxidu dusičitému a benzenu jsou
vypočtené změny sledovaných parametrů na hranici rozlišitelnosti. U částic PM10 se může
vyskytnout v některých dnech (při souhře nepříznivých meteorologických a emisních
podmínek) u citlivých osob velmi malé riziko dýchacích potíží, např. kašle. Tomuto riziku
však lze předejít pomocí technických opatření v období déletrvajícího sucha.
Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku
zdravotních rizik jako střední. Může docházet k obtěžování dopravním hlukem a zhoršení
komunikace řečí u obyvatel domu v blízkosti komunikací. Vlivem provozu pískovny dojde k
určitému nárůstu hlukové zátěže, a to především ve variantě maximální těžby u domů
západně od areálu těžby, kde se projevuje vliv nákladní dopravy související se záměrem.
Naopak u domů na východní straně pískovny (směrem ke Hrobicím) se vliv záměru prakticky
neprojeví, neboť hluk z těžby je zcela překryt hlukem ze silnice I/37. Na základě výsledků
hodnocení lze konstatovat, že tyto změny nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel žijících v
okolí plánované těžby a dopravní trasy (mj. i vzhledem k tomu, že těžba bude probíhat
výhradně v denní době, takže je vyloučeno rušení spánku a s ním související zdravotní
poruchy). U citlivých osob je však nutno předpokládat mírný nárůst případů obtěžování
hlukem.
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Odtěžení suroviny pod hladinou vody, následný vznik relativně velké vodní plochy o rozloze
cca 30 ha a projev výparu z volné hladiny podmíní postupný vznik mírné deprese hladiny
podzemní vody v prostoru zájmového území těžby a blízkého okolí. Celkový vývoj
hydrogeologické situace – směry proudění podzemní vody, výšky její hladiny v různých
místech apod. – budou záviset na postupu těžby v oblasti západně od železniční trati (v
CHLÚ Čeperka II) a na postupu těžby ložiska Čeperka 4 a rovněž na množství čerpané vody
z jímacího území Hrobice – Čeperka a vodárenské nádrže Oplatil. Numerický
hydrodynamický model ale dovoluje jednoznačně vyloučit možnost ovlivnění možnosti
maximálního povoleného čerpání vody z Oplatilu i jímacího území i v případě maximální
těžby v obou zmíněných oblastech. Ve vztahu k jímacímu území Hrobice – Čeperka může
v závislosti na velikosti srážek, odparu a čerpaného množství vody z kvantitativního hlediska
nastat v souvislosti se vznikem písníku jak mírné negativní ovlivnění – snížení hladiny
podzemní vody v okolí čerpacích vrtů do 13 centimetrů, které při celkové mocnosti
vodonosného horizontu cca 10 m možnost maximálního povoleného čerpání neovlivní.
V případě, že bude docházet k dotacím vody z prostoru písníku do jímacího území, je
v průběhu těžby teoreticky možné i ovlivnění vody v kvalitativním smyslu. To může být
jednak negativní, zejména v důsledku havárií s únikem ropných látek, jednak pozitivní díky
oxidaci a vysrážení železa a manganu obsaženého v podzemních vodách. Vzhledem ke
vzdálenosti jímacího území Hrobice – Čeperka od postupně se vzdalujícího místa těžby,
vybavení těžebních a úpravárenských strojů na elektrický pohon biodegradabilními
hydraulickými oleji a mechanizmů se spalovacími motory též biodegradabilním palivem, a
díky projektovaným organizačním a technickým opatřením, určeným pro eliminaci rizika
vzniku znečištění, lze možnost negativního ovlivnění (znečištění) vody v prostoru jímacího
území označit za malé, nicméně je nezbytné neustále věnovat pozornost odvrácení
možného rizika úniku kontaminantů do vody, případně jeho okamžité sanaci. Přes jistá
negativa, která jsou s těžbou štěrkopísků v ohledu na možné ovlivnění podzemní vody
s realizací záměru bezesporu spojena, je možno pokládat míru jejího ovlivnění za
akceptovatelnou za předpokladu splnění navrhovaných opatření, týkajících se předcházení
možného úniku kontaminantů do vody, provádění okamžitých sanačních zásahů v případě
havárie a systému monitoringu, kontrolujícím skutečný stav podzemní vody po dobu průběhu
těžby a rekultivace ložiska.
Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v jejím okolí lze
předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu s výjimkou
výše popsaného zásahu do porostu dřevin podél melioračního kanálu nejsou předpokládány
významnější dopady s ohledem na charakter zájmového území, většinu vlivů lze zmírnit až
vyloučit vhodným obdobím skrývek před těžbou.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Dobývání ložiska
Otevření ložiska bude provedeno na základě plánu využití ložiska v jednom těžebním řezu,
tzn., že celá mocnost suroviny bude dobývána najednou. Vlastní otvírka se předpokládá
podél západní části severního ohraničení ložiska (etapa I), odkud bude těžební fronta
postupovat jižním směrem k technologickému a administrativnímu centru, umístěnému
v jižním cípu ložiska. Po ověření výsledků hydrogeologického modelu bude možno
pokračovat v těžbě i v severovýchodní části ložiska (etapa II) do takové úrovně, aby nedošlo
k omezení vydatnosti vodního zdroje Čeperka – Hrobice.
Provoz pískovny se předpokládá celoroční, s krátkými technologickými přestávkami na
údržbu zařízení a v zimním období v době největších mrazů. Provozní doba se předpokládá
v denních 10 hodinových směnách, v letním období 5 – 6 dní v týdnu, v zimě ve zkrácených
směnách 5 dnů v týdnu nebo méně, v závislosti na možnostech odbytu při utlumené stavební
činnosti. Doba expedice bude podle podkladů oznamovatele 12 hodin: 6.30 – 18.30
Práce související s dobýváním ložiska budou postupovat podle plánu využití ložiska,
schváleného při správním řízení za účasti všech dotčených organizací a jednotlivců. Vlastní
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu horního zákona č. 44/1988 Sb.,
v platném znění, započne prováděním skrývkových prací, které odstraněním povrchových
vrstev půdy a sedimentů nad ložiskem zajistí přístup k surovině ložiska.
Skrývkové práce budou spočívat v postupném odděleném skrývání ornice a podorničí.
Zpravidla dojde ke skrytí cca 0,4 m kulturní vrstvy, tj. ornice a podorničí (= zeminy vhodné
k zúrodnění) a jejich uložení na předem schválené pozemky v rámci výše uvedeného
projektu. Jednorázově bude skrýván pruh o šířce 6,5 m a v první etapě délky až 500 m, který
bude upraven pro pojezd korečkového rypadla. Dále bude nutno odstranit půdu a zeminu
v prostoru za rypadlem, který bude sloužit k dočasnému ukládání vytěženého materiálu před
jeho úpravou i po úpravě před jeho distribucí odběratelům. Celkově bude nutno jednorázově
skrýt minimálně 1,2 ha. Z hlediska ochrany půdního fondu nelze přistoupit na jednorázové
skrytí větší plochy než 2 ha, s možným překročením tohoto limitu v případě úpravy
komunikace uvnitř areálu pískovny z důvodů snížení prašnosti, sloužící pro dopravu suroviny
od místa její úpravy a dočasného deponování v blízkosti těžebního zařízení k váze a výjezdu
z areálu pískovny.
Skrývka a těžba budou generelně postupovat od severního okraje ložiska k technické
základně umístěné u jižního cípu ložiska. V první fázi se předpokládá vytěžení prostoru
zhruba mezi severním okrajem ložiska podél lesa, cestou vedoucí zhruba severojižním
směrem od okraje lesa k cestě spojující obce Hrobice a Malá Čeperka na jihu. V druhé fázi
se předpokládá vytěžení plochy ložiska mezi severojižní cestou a Velkou strouhou,
s možností posunutí severního okraje ložiska směrem k jihu, pokud by hrozilo riziko ovlivnění
vydatnosti zdroje podzemní vody Hrobice – Čeperka. Ve třetí fázi by se těžila zbývající část
ložiska od cesty Hrobice – Malá Čeperka směrem k technickému a administrativnímu
zázemí.
Provádění skrývky bude kampaňovité, v závislosti na postupu těžby. Lze předpokládat, že
skrývkové práce nebudou trvat déle než 10 dní v každé etapě skrývek. Při realizaci varianty
s těžbou do 250 000 tun/rok bude nutno ročně provádět skrývku 1 – 2 krát, při variantě
s těžbou do 500 000 tun/rok pak 2 – 3 krát. Půda a zemina vhodná k zúrodnění budou
ukládány odděleně. Jejich využití k rekultivacím bude pro převažující hydrickou rekultivaci
omezený na břehy budoucího jezera. Materiál skrývky, který nebude obsahovat humus ani
jiné organické látky, které by mohly nastartovat eutrofizační pochody ve vodě jezera, bude
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využíván pro tvarování břehů jezera, vytváření mělčin, poloostrovů a zálivů v příbřežní části
v rámci postupné sanace a rekultivace po těžbě.
Těžba štěrkopísku bude prováděna z vody (pod hladinou podzemní vody je uloženo asi 80 %
suroviny) s mokrou úpravou a drcením nadměrných frakcí. Dobývání bude prováděno
korečkovým rypadlem na pásovém podvozku, které pojíždí po počvě těžebního řezu. Tlak
stroje na podložku je dle výrobce 118 kPa (tj. asi 1,2 kp.cm-2). Podle technické dokumentace
stroje bude sklon těžebního řezu do 30°. Tato skutečnost a vzdálenost stroje od okraje řezu
stanovená na 5,3 m je v souladu s požadavky bezpečnosti. Úhel vnitřního tření zdejšího
písku (odvozený z ČSN 73 6824) se předpokládá 37° – 39°, při předepsaném koeficientu
bezpečnosti 1,1 (pro těžební řez dle vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. smí být sklon těžebního řezu
max. 34°).
Těžební stroj a úpravnická linka tvoří jeden technologický komplex. V jeho čele postupuje
korečkový bagr, vynášející štěrkopísek na povrch. Za ním se ve vzdálenosti 50 – 100 m
přesunují třídič a drtič, jejichž činnost je popsána v dalším textu. Při dosažení hranice
těžebny se chod korečkového bagru obrátí, třídící linka se odsune ve směru od těžebního
řezu tak, aby bagr mohl projet. Po průjezdu bagru se linka přeorganizuje tak, aby drtič byl
opět na nejvzdálenějším místě od bagru a celý postup se stále opakuje. Třídící linka se tak
nikdy nepřiblíží až j hranici těžby, ale zůstává ve vzdálenosti 50 – 100 m od ní.
Při otvírce, při odstraňování jílovitých zemin, při tvorbě a úpravě závěrných svahů, apod.
bude využito rovněž doplňkových mechanismů (např. kolových nakladačů s podkopovou
lopatou, rypadla s podkopovou lžící, apod.), zejména v okrajových částech ložiska.
Přirozené zrnitostní složení suroviny a těžba z vody umožňuje využití veškeré suroviny
ložiska při minimálním, respektive nulovém použití technologické vody při úpravě, neboť
surovina před zpracováním má dostatečnou vlhkost, kterou použitá technologie vyžaduje.
Prachové a jílovité částice tvoří odplavitelnou složku suroviny, která zůstává ve vodní nádrži.
Písek bude v těžebně upravován i drcením na mobilním třídiči a kuželovém drtiči
s násypkou. Drcena bude frakce o zrnitosti nad 16 mm, jejíž výskyt se předpokládá do 10 %
celkového množství vytěženého štěrkopísku. Drtič tak bude v provozu pouze desetinu
provozního času těžby v pískovně (pro zvýšení bezpečnosti výsledků hlukové studie se
předpokládá provozní doba drtiče 3 hodiny). Třídění štěrkopísku na zrnitostní frakce probíhá
bezprostředně po vytěžení z vody, takže materiál je mokrý a třídění není provázeno
prašností. Vytříděná frakce nad 16 mm si zachová dostatečnou vlhkost i po dobu několika
hodin, než dojde k akumulaci dostatečného množství pro drcení. Při pomalém drcení
v kuželovém drtiči Hydrocone je navíc charakteristické, že nedochází ke vzniku
významnějšímu množství jemných prachových frakcí (kuželový drtič funguje na stejném
principu jako např. mlýnek na kávu). Pokud by takové jemnozrnné podíly přesto vznikly a
neulpěly na vlhkém povrchu větších částic, budou zachyceny krytem, kterým bude drtič
nadstandardně vybaven (kryt má i protihlukovou funkci, která není zohledněna v hlukové
studii, vycházející z údajů dodavatele techniky, týkající se standardního vybavení stroje bez
krytu). Nepředpokládá se proto, že drcení by mohlo být zdrojem prašnosti.
Uvnitř těžebny nebudou k technologické dopravě štěrkopísku od těžební fronty
k technologické lince (třídič, drtič) používány nákladní automobily, třídič i drtič se dle potřeby
přesune do vhodné polohy, písek se do násypky třídiče nebo drtiče dopravuje kolovými
nakladači. Třídič je vybaven vynášecími pásy pro jednotlivé frakce tříděného písku – frakce
jsou ukládány na deponie, přemísťující se v závislosti na postupu těžby. Vytříděný písek
bude na dopravní prostředky odvážející písek z těžebny nakládán kolovým nakladačem.
Doprava v těžebně se bude při exploataci řídit dopravním řádem (dle § 159, vyhl. ČBÚ č.
26/89 Sb.) a budou dodržována následující pravidla:
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- Maximální rychlost v zájmovém území (těžebně) je 15 km.h-1.
- Vytěžený štěrkopísek před tříděním nebo nakládkou k odvozu musí být ponechán
minimálně 12 – 24 hod. na dehydratační deponii.
- Dopravní cesta se nesmí přiblížit k horní hraně skrývkového řezu na vzdálenost menší
než 4 m.
Pro třídění písku a štěrku bude v těžebně využíván mobilní třídič s násypkou a 3 vynášecími
pásy, kterými jsou jednotlivé frakce tříděného písku transportovány na provozní deponie.
Předpokládá se výroba frakce 0 – 4 mm, 4 – 8 a 4 – 16 mm. Frakce nad 16 mm bude drcena
mobilním drtičem, jak již bylo uvedeno a podrcený materiál bude znovu podroben třídění.
Napojení úpravárenské linky (drtič, třídič, korečkový bagr) na zdroj el. energie o napětí 3 x
400 V/50 Hz bude provedeno kabely vyvěšenými na dřevěných sloupech od nově
vybudované vlastní trafostanice. Místo napojení trafostanice na veřejnou síť stanoví SČE.
Přehled nasazené mechanizace*
Stroj

Typ

Poznámka

Pásové rýpadlo

LIEBHER 934

Objem lopaty 1,6 m3

Korečkové rýpadlo

ROHR K 110R

El. pohon

Kolový nakladač

Caterpillar Cat 972 – 2 ks

Objem lopaty 4,5 m3

Kuželový drtič

Hydrocone

El. pohon

Třídič (mobilní)

METSO MINERALS 2 ks

El. pohon

* Není možno vyloučit nasazení jiných strojů, vždy však půjde o stroje modernější, nově zakoupené, s lepšími
parametry z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

V hydraulických systémech nakladačů bude používán biologicky snadno rozložitelný
„ekologický“ olej (např. ÖMW BIOHYD 46), obdobné ekologické oleje budou užívány i
v motorech. Výměny olejů v hydraulických systémech a motorech bude provádět
specializovaná firma s příslušným vybavením (zamezujícím úniku olejů do prostředí při
výměnách).
Technické zázemí
Technické zázemí bude vybudováno na jižním okraji těžebního prostoru u výjezdu účelové
komunikace směřující od navrhované pískovny k silnici III/0373. Bude tvořeno souborem
dočasných staveb, určených v době provozu pískovny pouze pro její zaměstnance (asi 10
osob), případně i pro pracovníky archeologického průzkumu.
Prostorem technického zázemí bude oplocená plocha, jejíž dispoziční řešení bude dáno
technickým projektem. Součástí stanoviště bude i mostová váha.
Technické zázemí bude tvořeno:
−

mobilními buňkami pro kanceláře, šatnu a místností pro odpočinek

−

mobilní buňkou pro hygienické zařízení

−

mostovou váhou s buňkou obsluhy

−

odstavnými plochami pro mechanismy (s bezodtokovou jímkou)

−

nadzemní výdejní dvouplášťovou nádrží PHM (nafta) na zpevněné ploše, zastřešené
výdejní místo, bezodtoková jímka

−

skladem ND těžebních strojů (pro běžné opravy a údržbu)

−

žumpou (bezodtokou jímkou).
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Příjezdová komunikace – je napojena na silnici III/0373 a vedena do pískovny. Z ní bude
vybudována odbočka do technického zázemí pískovny. Jde o částečně zpevněnou místní
komunikaci, vycházející od parkoviště u motelu Tropical, přes mostek přes Velkou strouhu a
po dosažení okraje lesa je vedena severním směrem do prostoru těžby, kde při jeho jižním
okraji ještě jednou překračuje Vekou strouhu. Dále v pískovně jsou komunikace vytvářeny
dle potřeby – částečné zpevnění panely se předpokládá v okolí expedice, dále pak již
povedou pouze dočasné štěrkopískové komunikace k deponiím vytříděné suroviny.
Rozjezdové oblouky mají poloměr 12 m a budou kryté panely.
Rychlost na komunikaci bude omezena na 15 km.h-1, napojení na III/0373 bude muset být
značeno jako křižovatka (vyústění účelové komunikace) na veřejnou silniční síť.
Zpevněné plochy budou realizovány ze silničních panelů. Pod nádrží PHM s výdejním a
stáčecím místem PHM bude vyspádovaná plocha z betonu, která bude sloužit i pro
odstavování mechanismů. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy bude pod kritické
místo mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné úkapy. Na
tomto zpevněném místě bude prováděna i běžná údržba mechanismů a výměny olejových
náplní. Výměny náplní provádí smluvně servisní organizace vybavená příslušným zařízením,
které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).
Mobilní buňky (např. model KBY-93 Geoindustria) budou sloužit pro kanceláře, jako sklady,
šatna, jídelna, hygienické zařízení, jedna bude umístěna u váhy. Rozmístění buněk bude
upřesněno v projektu technického zázemí. Hygienická buňka má odpad zaústěn
kanalizačním potrubím do nepropustné jímky
Ocelový sklad náhradních dílů o rozměru 8 x 13 m bude tvořen nosnou ocelovou konstrukcí
ukotvenou do silničních panelů, opláštění bude z pozinkovaného profilovaného ocelového
plechu. Krov bude sedlový (ocelový příhradový), střešní krytina z profilového pozinkovaného
plechu. Podlaha bude stavěna ze silničních panelů se zalitými spárami. Poslouží pro
skladování náhradních dílů pro těžební stroje (pouze pro běžnou údržbu – větší opravy
techniky se nebudou provádět v pískovně, ale pouze dodavatelsky ve specializovaných
dílnách), ve skladu budou skladovány rovněž zářivky (nové i upotřebené, vždy na
vyhrazeném místě v původním obalu). Předpokládá se rovněž skladování tuhých maziv
v záchytné ocelové vaně, ostatní ropné látky skladovány nebudou.
Nepropustná jímka (žumpa) – použita bude typová plastová jímka o objemu asi 5 m3 uložená
pod terénem na silničních panelech. Kanalizační potrubí (od hygienické buňky) bude z PVC
DN 110, obetonované. Nádrž bude zasypána pískem, terén nad ní upraven a zatravněn.
Odvoz odpadních splaškových vod fekálním vozem na nejbližší ČOV bude realizován podle
potřeby na základě smluvního vztahu.
Nadzemní výdejní sklad PHM – použita bude dvouplášťová nádrž typ BENCALOR NN27B
s výdejním stojanem. Nádrž včetně výdejního stojanu bude osazena na betonové desce
tloušťky 20 cm. Na betonové desce bude i vymezené stáčecí a výdejní místo. V návrhu
opatření je doporučeno stáčecí a výdejní místo (plocha min. 3 x 6 m) vyspádovat do
bezodtokové jímky o objemu min. 1 m3 a zastřešit, včetně vstupních otvorů nádrže. Jímka
bude pravidelně kontrolována a kaly vyváženy odbornou firmou. V areálu nebudou
skladovány oleje s výjimkou tuhých mazadel (mazací tuk). Jinde v prostoru těžebny nebude
manipulováno se žádnými NEL (zakázáno bude plnění PHM mimo výdejní místo).
Zásobování vodou – voda pro sociální účely bude odebírána z pozorovacího vrtu, který bude
umístěn v technickém zázemí (alternativně lze tuto užitkovou vodu odebírat z otevřené vodní
plochy). Pitná voda bude dovážena balená. Voda pro technologické účely (kropení
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příjezdové komunikace a zpevněných ploch v době sucha, praní písku) bude odebírána
z pískovny.
Oplocení – areál TZ bude oplocen strojovým pletivem do výšky 180 cm uchyceným na
ocelových sloupcích ukotvených v betonových patkách. Vršek plotu bude opatřen ostnatým
drátem. Vrata do uzavřené části budou trubková, rámová, dvoukřídlová s výplní pletivem.
Sloupky vrat ocelové Ø 150 mm, kotvené v betonových patkách. Vlastní těžebna nebude
oplocena (mimo technického zázemí).
Zásobování elektrickou energií – ze stávajícího vedení VN 22 kV bude provedena přípojka
do sloupové trafostanice. Místo napojení určí správce sítě. Buňky a nádrž PHM budou
zásobovány podzemními kabelovými rozvody NN, stroje pak vyvěšeným kabelem na
dřevěných sloupech (třídič, drtič, korečkový bagr).
Vyvolané investice – budou projektově i realizačně řešeny až po projednání vlivů záměru na
životní prostředí a po dohodě s vlastníky prvků infrastruktury, které se budou investice týkat.
Jedná se o následující akce:
−

přemístění sloupů elektrického vedení 110 kV a 22 kV

−

přeložka potrubí vedoucího surovou vodu z Oplatilu do čerpací stanice v jímacím území
Čeperka – Hrobice

−

oprava a zpevnění mostků přes Velkou strouhu na přístupové komunikaci, jednak u
jižního cípu navrhovaného území, kde bude vybudováno administrativní a technické
zázemí pískovny, jednak před výjezdem na komunikaci III/0373 u motelu Tropical

−

zpevnění přístupové komunikace

Přemístění sloupů elektrického vedení bude provedeno po dohodě s jejich vlastníkem tak, že
stožáry nebo sloupy v ploše navrhované pískovny budou zrušeny a u okrajů pískovny,
v místech současné trasy elektrického vedení, budou vybudovány nové stožáry o takové
výšce a únosnosti, aby vedení překlenulo vodní plochu pískovny mezi severním a západním
břehem. Stožáry u cesty z Hrobic k Malé Čeperce zůstanou zachovány na ochranných
pilířích.
Přeložka vodovodního potrubí bude vedena podél Velké strouhy, při jejím pravém břehu, a
dále podél cesty Hrobice – Malá Čeperka. V okolí Velké strouhy bude při překládání potrubí
nezbytné dbát na zachování všech funkcí biokoridoru, který podél toku probíhá (viz příl. č. 4).
Mostky přes Velkou strouhu musí vyhovovat požadavkům na těžkou dopravu. Nájezdy na
mostky budou vybetonovány, aby se předešlo narušování povrchu komunikace v okolí
mostků.
Přístupová komunikace bude zpevněna kamennou drtí, která bude v průběhu provozu
pískovny doplňována štěrkem získávaným v pískovně, aby se minimalizovala sekundární
prašnost vyvolávaná pohybem dopravních prostředků po komunikaci. V citlivých místech
komunikace se uvažuje s pokládkou betonových silničních panelů.
Rekultivace
S postupující těžbou budou souběžně a průběžně probíhat rekultivační práce. Jelikož se
jedná o těžbu z vody, vznikne ve vytěženém prostoru vodní plocha o konečné rozloze cca
25 – 30 ha (podle síly ochranných pilířů) a hloubce cca 11 m, která bude ohraničena
závěrnými svahy se sklonem 1:3 - 1:4. Závěrný svah bude vznikat při dotěžování suroviny
tak, aby ho tvořil již rostlý terén a ne násyp. To znamená, že těžba v rámci závěrného svahu
nebude prováděna tzv. „na kolmo“, ale již při dotěžování bude prováděno svahování, aby
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závěrný svah byl tvořen z rostlé zeminy a nedocházelo vlivem erozní činnosti a vlnobití
k jeho rozrušování. Ozelenění bude prováděno vždy po dotěžení vznikajícího závěrného
svahu o délce cca 100 m. Lze tak předpokládat, že za 3 až 4 roky po zahájení těžby začne
probíhat rekultivace příslušného úseku postupně vznikajícího stabilizovaného břehu.
Předmětem sanace a rekultivace budou tedy okraje budoucího jezera, tj. svahy a břehy
vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru. V rámci plánu využití ložiska
bude schválen rovněž plán rekultivačních prací určující postup a rozsah technických
sanačních a biologických rekultivačních prací. Při vlastním řešení rekultivací je předběžně
uvažováno s využitím stejných strojů jako při otvírce ložiska, popsané výše. Rekultivační
postupy a výstupy je možno členit takto:
- vodní (asi na 36 ha)
- závěrných svahů - částečně lesnická, kombinace s podporou přirozené sukcese
- ostatní - pláže, mělký litorál.
Navrhovaná rekultivace by měla být provedena tak, aby výhledově posílila prvky místního
systému ekologické stability v území, resp. pomohla vytvořit interakční prvky, zejména
v prostoru mezi lesními pozemky a břehem písníku, kterých se navrhovaná těžebna dotýká.
Z tohoto důvodu může být pouze částečně uvažováno s rekreačním využitím od jihovýchodu
až jihu, západní a severní pobřeží podél lesa by mělo být řešeno jako přírodní zóna.
Vodní plochy jsou řešeny tak, že neumožňují manipulaci s výškou vodní hladiny. U vodních
ploch bude vytvořeno litorální pásmo. Nádrže budou poměrně hluboké – až 11 m, což sníží
možnost eutrofizace, přesto bude zvolen vhodný postup při jejich správě, aby tato možnost
byla dále snížena. Břehy ploch je vhodné řešit jako nepravidelné, členěné mělkými zálivy a
poloostrovy.
Úroveň technického řešení
Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá
současnému standardnímu typu těžby se zušlechťováním těžené suroviny v těžebně, která
v aktivní části těžebny postupně zaujímá plochy v jednotkách až prvních desítkách ha bez
nevhodného otevření velkých ploch skrývkami v předpolí. Strojní vybavení bude vyhovovat
současným požadavkům i v případě, pokud by byly využity stroje přemístěné z jiných
pískoven.
V prostoru těžby nebudou budována žádná pevná stabilní zařízení, po skončení těžby bude
celá plocha komplexně rekultivována.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace a jejího doplňku byl návrh na preventivní a minimalizační opatření.
Tato část byla zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných
vyjádření účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného
stanoviska (viz podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Výběr aktivní varianty vyplynul z předchozích jednání oznamovatele s orgány státní správy,
zejména v kontextu projednávání Změny č. 4 ÚPSÚ Čeperka.
Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného využití území na části nevýhradního
ložiska Čeperka se předpokládala a plánovala ve variantě s maximální roční těžbou 500 000
tun/rok, což představovalo maximální množství štěrkopísků, které je možné v rámci
technického a technologického vybavení těžebny vytěžit a upravit, a na které byly určeny a
vypočteny veškeré parametry činnosti. Dále byla řešena varianta 250 000 t/rok, pro kterou
jsou vypočítány parametry ovlivnění hlukem a emisemi znečišťujících látek do ovzduší, které
jsou limitujícími parametry ovlivnění životního prostředí v okolí záměru. Dle zkušenosti z
dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu suroviny se předpokládalo, že
maximální roční těžba bude naplňována z cca 75 %, takže by při maximální variantě bylo
reálně vytěženo cca 375 000 tun/rok.
Výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku jsou popsány u příslušných
kapitol. Na jejich základě je možno prohlásit, že z hlediska ovlivnění ovzduší je záměr možno
realizovat. Množstevní varianty těžby – 250 nebo 500 kt ročně – se přirozeně odlišují
množstvím produkovaných emisí, při nižším objemu těžby však bude působení nižších
koncentrací emitovaných látek produkováno dvojnásobnou dobu.
Z akustické studie vyplynulo, že provoz pískovny nepovede v žádné z variant k překročení
hygienického limitu 50 dB. Ve dvou obytných objektech u dopravní trasy nedojde
k překročení hygienického limitu pro denní dobu 55 dB při variantě nižšího objemu těžby, což
však nejde vyloučit v případě těžby 500 kt ročně, protože může být překračován v případě
započtení chyby výpočtu v rozpětí ±2 dB. Doporučovalo se proto zahájit těžbu s nižším
ročním objemem, který bude možno zvýšit až po prověření akustické situace měřením, i když
s ohledem na předpoklad možného naplnění maximálního technologického výkonu pískovny
bude naplňován asi ze 75% by k překračování limitu nemělo docházet.
Rozdíly v ovlivnění režimu podzemních vod s možným vlivem na jímací území Hrobice –
Čeperka závisejí na množství těžené suroviny jen z relativně malé části ve srovnání
v ovlivněním vypočítaným na základě předpokládaného výparu z konečné plochy otevřené
vodní hladiny. Zejména v počátečních fázích těžby, dokud bude ještě plocha vodní hladiny
malá, však bude vliv nahrazovaní vytěženého sedimentu vodou významný. Z toho důvodu se
doporučovala varianta s nižším objemem těžby s případným navýšením až po potvrzení
výsledků numerických simulací vývoje režimu podzemní vody v prostoru kolem ložiska a
jímacího území Hrobice – Čeperka, případně nádrže Oplatil.
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Rozdílná množství těžené suroviny se mohou projevit na době ovlivňování přírodních a
krajinných fenoménů během těžby a na čase uvedení prostoru písníku do stabilního stavu po
ukončení těžby.
Dle dokumentace nehrál v ovlivnění ostatních složek životního prostředí celkový objem těžby
významnou roli. Předpokládalo se pouze, že v případě půdy bude nutno rychleji realizovat
její trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu.
Obě varianty objemu těžby by byly realizovány stejným počtem mechanizmů i v podstatě
stejným počtem pracovníků. Produkce odpadů by se zvětšila v případě nutných výměn
mazacích aj. olejů, pneumatik a dalšího materiálu, včetně kancelářského.
Do porovnání variant v dokumentaci měly být zahrnuty i závěry posouzení vlivů hluku
v kapitole D.I.3, kde se v dokumentaci i doplňku dokumentace konstatuje: „Ve vztahu
k počáteční akustické situaci (kterou lze pro další projektovou přípravu doporučit ověřit
měřením spolu s dopravně inženýrským průzkumem pro zjištění aktuální počáteční akustické
situace) se jako nevhodná jeví těžba o objemu 500 000 tun/rok.“ Toto je jednoznačně
zdůrazněno opatřením v původní dokumentaci (str. 61): „v rámci posuzovaného záměru
vyloučit těžbu s ročním objemem 500 000 tun“ a to bez jakýchkoli dalších podmínek.
Během zpracování posudku, na základě uvedených připomínek shromážděných v procesu
EIA a znalosti území ze strany zpracovatele posudku bylo zjištěno, že navíc bude nezbytné
provést monitoring vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů – zejména na ohrožený druh
rostliny žebratka bahenní (který dokumentace neřeší vůbec) a na ohrožené druhy
obojživelníků.
V dokumentaci navržený postup realizace a provozu uvažovaného záměru signalizuje
některé nejasnosti, kdy navrhuje oznamovateli nejdříve realizovat variantu 1b (250 tis. t/rok)
a teprve po ověření závěru monitoringu vlivu na veřejné zdraví (vliv hluku) a po ověření
závěru monitoringu vlivu na vodní zdroje a kalibraci provedeného hydrogeologického modelu
realizovat variantu 1a (500 tis. t/rok). Navíc dokumentace argumentuje (z hlediska procesu
EIA nevhodně) domněnkou, že provozovatel bude případnou povolenou max. kapacitu
naplňovat z 75% - tedy 375 tis. tun/rok. Tím řeší snížení některých významných vlivů na
životní prostředí.
K tomu je nutné navíc přičíst nutnost ověření vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů,
které dokumentace neřešila.
Postup navržený v dokumentaci navrhuje správní povolení varianty 1a (500 tis. tun/rok)
s tím, že oznamovatel sám o vlastní vůli začne s poloviční variantou (1b) a teprve po ověření
vlivů na veřejné zdraví a vodní zdroje zvýší těžbu – ale zřejmě jen na 75% povolené
kapacity. Přitom podmínkami ukládá informovat příslušné orgány státní správy (ale ne
všechny dotčené), ale v podstatě bez možnosti dalších řešení ve formě správních povolení.
Navrhuje nahradit příslušná zákonná stanoviska a rozhodnutí úvahou provozovatele. Tento
postup je z hlediska zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů málo přijatelný.
Dalším významným aspektem je pak to, že monitorování a řešení vlivů na ohrožené druhy
rostlin a živočichů nezohledňuje postup navržený v dokumentaci vůbec.
V rámci prací na posudku nebyl nalezen jiný legislativně správný postup než doporučení
varianty 1b (250 tis. t/rok) včetně příslušných monitoringů a podmínek. Variantu 1a (500 tis.
t/rok) nelze na základě výše uvedeného bez závěrů uvedených monitoringů doporučit.
Variantu 1a (500 tis. t/rok) bude nutné po zpracování výše uvedených monitoringů podrobit
novému procesu EIA, ale teprve až budou k dispozici závěry těchto monitoringů.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
- negativní dopad působení benzenu a především prašnosti
- problematika provozu na přilehlých veřejných komunikací v okolí Hrobnického dvora
Vypořádání: vysvětleno
Kroužil Marcel
- neúplnost hodnocení veškerých vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí: drtič frakce o
zrnitosti nad 16 mm, limity těžby, těžba firmy Modelplast, chráněné druhy živočichů a rostlin
Vypořádání: vysvětleno, uložena podmínka

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Hrobice
- konstatuje, že lokalita Hrobnický dvůr bude ohrožena stálou prašností, zvýšenou hlučností
a zvýšenou hladinu benzenu v ovzduší
Vypořádání: vysvětleno, uložena podmínka

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Obvodní báňský úřad
- trvá na tom, aby bylo jednoznačně stanoveno, zda je možné činnost prováděnou hornickým
způsobem na nevýhradním ložisku Čeperka 4 povolit bez ohledu na roční limity těžeb, které
jsou ve stávajících písnících (Dolany, Čeperka a Čeperka 1) povoleny pravomocnými
rozhodnutími tak, aby nebyly ohroženy využívané vodní zdroje v zájmové oblasti.
Vypořádání: vysvětleno, uloženy podmínky
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
- konstatuje, že případě povolení těžby štěrkopísku bude na těžební organizaci požadovat
splnění ve vyjádření uvedených podmínek
Vypořádání: vysvětleno, uloženy podmínky
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí
- oddělení odpadů a ovzduší konstatuje, že uvedená akce je možná za splnění uvedených
podmínek
- oddělení ochrany přírody konstatuje, že stavba je možná za splnění uvedených podmínek
- oddělení vodního hospodářství požaduje, aby byla dodržena veškerá doporučená opatření
na ochranu kvality podzemních a povrchových vod
Vypořádání: uloženy podmínky
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvádí podmínky stanovené MŽP, odborem
ekologie krajiny a lesa
- orgán státní správy lesů nemá k záměru připomínek
- oddělení odpadového hospodářství má připomínky k seznamu odpadů z hlediska
nepřesností v názvech odpadů a jejich katalogových čísel
Vypořádání: uloženy podmínky, opraveny nepřesností v názvech odpadů a jejich
katalogových čísel
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- požaduje doložení výsledků měření hluku ze silniční dopravy v době denní na hranicích
chráněného venkovního prostoru (dle hlukové studie bod č. 8 - tj. u hájenky). Měřením bude
ověřen stávající stav a následně po zahájení těžby bude požadováno měření hluku včetně
dopravy související s těžbou pro variantu 1a, 1b.
Vypořádání: uloženy podmínky
Česká inspekce životního prostředí
- oddělení ochrany ovzduší nemá připomínek
- oddělení ochrany vod konstatuje, že při dodržení opatření navržených z hlediska ochrany
vod k prevenci a minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedených v předložené
dokumentaci, nemá k plánované investiční akci z hlediska ochrany vod dalších námitek
- oddělení odpadového hospodářství nemá k předložené dokumentaci námitky
- oddělení ochrany přírody nemá ke zpracované dokumentaci připomínky. V případě
realizace záměru doporučuje úpravu rozsahu těžby podle opatření na ochranu prvků ÚSES
uvedených v dokumentaci.
- oddělení ochrany lesa požaduje pouze dodržení 50 m ochranného pásma při styku s
hranicí přilehlých lesních porostů.
Vypořádání: uloženy podmínky
5.2. Vypořádání vyjádření k doplňku dokumentace
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (3.7.2006)
- nesouhlasí s otevřením těžby štěrkopísku
- plánované zahájení těžby se neodvíjí v souladu s platnými zákony ČR
- rozporuje použitý model větrné růžice a požaduje nařízení dlouhodobého měření směru a
síly větru
- požaduje upravit výpočty větrné růžice a posudky prašnosti a hlučnosti
- chybí posouzení hluku drtiče
- kompenzační poplatky pro obec a obyvatele postižených RD
- žádá o pozastavení projednávání řízení těžby štěrkopísku do vyřízení právních nejasností
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- žádá o sdělení, kdo je zodpovědnou osobou a jak je zajištěna výše úhrady
Vypořádání: vysvětleno
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (22.8.2006)
- plnění v dokumentaci stanovených podmínek ze strany oznamovatele
- požadavek měření směru větrů
- údaje o počtu obyvatel uvedených v dokumentaci
- umístění referenčních bodů doplněné akustické studie
- metodika se nezabývá sekundární prašností
- vlastnické vztahy k pozemkům
- opravy strojů, záchytná kanalizace dešťové vody a lapol
Vypořádání: vysvětleno
Občanské sdružení Hrobický Dvůr (podání hejtmanovi Pardubického kraje, 22.8.2006)
−

dosud neobdrželi odpověď na námitky

−

záruky, že oznamovatel dodrží všechny podmínky a požadovaná opatření

−

problematika podpisů petice

Vypořádání: vysvětleny části týkající se vlivů na životní prostředí
Občané Hrobic
- jsou zásadně proti zahájení těžby
- uvádí výčet obyvatel a zaměstnanců na lokalitě Hrobický Dvůr
- vybudování klimatizace provozovnám (Lihovar a Vodárna Hrobice), ani jejich odhlučnění
- závěry posudků svým doporučením těžby zlehčují dopady na zdravotní podmínky všech
zmíněných obyvatel a zaměstnanců.
- drtič se vytratil z posouzení hlučnosti i prašnosti
- sporná je i použitá větrná růžice a výpočty imisí jsou proto nevěrohodné
- záměr se jeví jako zbytečný a ohrožující zdraví obyvatel v jeho blízkosti
Vypořádání: vysvětleno
Vyjádření územních samosprávních celků
- nejsou
Vyjádření dotčených správních úřadů:
MŽP – odbor ekologie krajiny a lesa
- při případném odnímání půdy pro těžbu musí být postupováno podle platných předpisů na
úseku ochrany ZPF
Obvodní báňský úřad v Trutnově
- k předloženému doplňku nemá připomínky
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Česká inspekce životního prostředí
- oddělení ochrany ovzduší za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během
manipulace (např. skrápěním) a dopravy sypkých materiálů, nemá připomínky
- oddělení ochrany vod znovu konstatuje, že při dodržení opatření navržených z hlediska
ochrany vod k prevenci a minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedených v předložené
dokumentaci, nemá k plánované investiční akci z hlediska ochrany vod dalších námitek
- oddělení odpadového hospodářství nemá námitky
- oddělení ochrany přírody nemá připomínky
- oddělení ochrany lesa požaduje pouze dodržení 50 m ochranného pásma při styku s
hranicí přilehlých lesních porostů.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- v dalším stupni řízení požaduje doložení výsledků měření hluku ze silniční dopravy v době
denní na hranicích chráněného venkovního prostoru (dle hlukové studie bod č. 8 - tj. u
hájovny). Měřením bude ověřen stávající stav a následně po zahájení těžby bude
požadováno měření hluku včetně dopravy související s těžbou pro variantu 1a, 1b.
Vypořádání: uloženy podmínky

Vyjádření k posudku: - bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí

souhlas né stano visko
k záměru:

„Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4 ve variantě s maximální
roční těžbou 250 000 t/rok“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Podmínky pro fázi přípravy
Základní opatření
−

Pro písník Čeperka 4 vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a
havarijního řádu, se zapracováním podmínek pro mimořádné situace.

−

Dobývání ložiska rozčlenit do 3 etap. V průběhu první etapy v severozápadní části
ložiska rozhodnout na základě měření změn hydrogeologických charakteristik a
rektifikace hydrodynamického modelu o rozsahu druhé etapy v sektoru ložiska,
blížícím se čerpacímu zdroji podzemní vody Hrobice – Čeperka. V daném kontextu
řešit kácení dřevin podél meliorační strouhy až na základě ověřené možnosti vstupu
do plochy druhé etapy mezi meliorační strouhou a Velkou strouhou.

−

Do plánu sanace a rekultivace začlenit průběžně za těžbou postupující rekultivaci
břehů s dynamickým reliéfem břehu a pestrou skladbou výsadby a s ponecháním
prostoru pro přirozenou revitalizaci.

Ochrana vod
−

Již před otvírkou ložiska zahájit monitoring úrovně hladiny a kvality podzemní vody na
za tím účelem nově vyhloubených hydrogeologických vrtech.

−

Pro zjištění skutečné možnosti dotace jímacího území s ohledem na místní
hydrogeologické poměry vybudovat kvalitní systém monitorovacích objektů/vrtů mezi
ložiskem a jímacím územím a vyloučit tak možnost významného negativního
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ovlivnění jímacího zdroje vlivem těžby. Tento systém využívat i pro kontrolu
případného znečištění vody a v případě zjištění kontaminace k odčerpání
kontaminované vody.
−

V rámci sledování jakosti vod se zaměřit na soustavné sledování případného výskytu
ropných látek v písníku a monitoring výskytu NEL ve vybraných hydrogeologických
objektech v intervalu, dohodnutém s VaK Pardubice.

−

V dalších stupních projektové dokumentace zvážit možnost trvalé nebo příležitostné
instalace plovoucích zábran šíření olejových skvrn.

−

Vzorky vody z monitorovacích objektů analyzovat na obsah nepolárních
extrahovatelných látek v akreditované laboratoři.

−

Výsledky měření a analýz předávat každoročně příslušnému vodoprávnímu úřadu a
VaK Pardubice.

−

Otvírku zahájit v SZ části ložiska; do SV části postoupit s těžbou až v případě, že se
monitoringem potvrdí ovlivnění zdroje vody Čeperka – Hrobice jako minimální a
neohrožující kvantitu ani kvalitu čerpané vody.

−

V provozním řádu pískovny zajistit provádění činností, bránících vzniku havárie
spojené s únikem ropných látek.

−

V provozním řádu pískovny zajistit, aby v případě vzniku havárie došlo k okamžité
sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody v úplném rozsahu havárie.

−

V provozním řádu pískovny stanovit povinnost pravidelně kontrolovat jímku na
odpadní kapaliny u čerpací stanice PHM a zajišťovat její čištění a odvoz kalů z jímky
oprávněnou specializovanou firmou.

−

V případech negativního ovlivňování kvality či kvantity jímané podzemní surové vody
zakotvit v povolovacím řízení povinnost těžařské organizaci kompenzovat tyto
prokazatelné dopady v nejkratším možném termínu provozovateli veřejného
vodovodu.

−

Pro případ havárie zpracovat havarijní plán, který bude řešit ochranu schváleného a
provozovaného vodního zdroje před průnikem kontaminace do jímané zvodně
(systém čerpacích vrtů). V případě havárie v souvislosti s realizací nebo provozem
uvažovaného záměru s následkem odstavení vodního zdroje bude těžební
společnost kompenzovat ztráty provozovateli veřejného vodovodu a dále hradit
veškeré náklady spojené se zajištěním náhradních dodávek pitné vody.

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny
−

Zajistit zpracování monitoringu vlivu záměru na ohrožené druhy rostlin a živočichů se
zvláštním zřetelem na žebratku bahenní a ohrožené druhy obojživelníků. Monitoring
zahájit před realizací záměru, zprávy o monitoringu předkládat každoročně
příslušným orgánům ochrany přírody.

Ochrana půdy
−

Vypracovat podrobný elaborát záboru ZPF s ohledem na kvalitu dotčené půdy v
rámci katastrálního území Čeperka s vyznačením postupu těžby z hlediska
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postupného fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách.
−

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je třeba pro tuto stavbu podat
žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona
334/1992 Sb.

Odpadové hospodářství
−

V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství
a způsob předpokládaného odstranění.

−

V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny
prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich odstranění bude realizováno pouze
na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou.

Ochrana obyvatel
−

Před zahájením těžby provést kontrolní měření akustické situace vnitřního
chráněného prostoru výpočtových bodů č. 1-9; po zahájení těžby provést ověřovací
kontrolní měření akustické situace ve vnitřním chráněném prostoru objektu
výpočtového bodu č. 1; pokud nebudou plněny požadované hygienické limity pro
vnitřní chráněný prostor, realizovat odpovídající individuální protihluková opatření na
objektu.

−

Ve vztahu k provozu těžebních mechanismů před a po zahájení těžby v jednotlivých
etapách provést měření hladiny akustického tlaku A pro denní dobu v oblasti
Hrobického dvora.

−

S ohledem na požadavek zachování cesty Hrobice – Malá Čeperka řešit vlastí těžbu
jako dvě jezera, rozdělená stávající cestou.

Kompenzační opatření
−

Před zahájením těžby projektově připravit přeložení vodovodu podél Velké strouhy a
zpevněné cesty Hrobice – Malá Čeperka, vedoucí východozápadním směrem přes
plochu zájmového území těžby, poněvadž tato cesta zůstane na žádost obce
zachována spolu s dostatečně širokým ochranným pilířem. Přeložení vodovodního
potrubí realizovat po dohodě a v souladu s požadavky majitele a provozovatele.

−

Přeložky vedení VVN a VN řešit s vyloučením zásahu do lesních pozemků a porostů
s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost
zachování vedení ve stejných trasách díky využití vyšších a pevnějších sloupů
umístěných na okraji pískovny a dovolujících překlenutí plochy pískovny elektrickým
vedením. Přeložení elektrického vedení realizovat po dohodě a v souladu
s požadavky majitele a provozovatele vedení.

−

Při projekci a výstavbě nových sloupů elektrického vedení respektovat opatření,
směřující k ochraně přírody a krajiny.

129

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4

-

Podmínky pro fázi výstavby
Ochrana vod
−

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během její
přípravy a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek;
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

−

Při výstavbě a provozu skladu pohonných hmot a maziv přesně dodržet projekt,
zejména vyspádování betonové plochy a výstavbu jímky na odpadní kapaliny
s dostatečným objemem, min. 1 m3.

−

Pro potřeby technického (provozního) zázemí vybudovat nepropustnou plastovou
žumpu na odpadní vody.

−

Z důvodů minimalizace rizika ovlivnění kvality jímané vody těžbou v maximální možné
míře elektrifikovat dobývací zařízení a stroje, dle technických možností používat
ekologicky odbouratelných provozních náplní do jednotlivých strojů a zařízení.

−

Pro odůvodněná kácení dřevin používat do motorových pil oleje a mazadla na bázi
bionafty; plnění motorových pil realizovat výhradně mimo kontakt s břehovou hranou
a průtočným profilem.

Ochrana ovzduší
−

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění substrátu, skrápění nezpevněných vozovek a
manipulačních ploch, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat sekundární
prašnost.

−

Provádění skrývek a stavebních prací při řešení provozního zázemí těžebny omezit
pouze na denní dobu a mimo dny pracovního volna a pracovního klidu.

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny
−

Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti
ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků, drobných hlodavců
a z důvodu snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.

−

Plochu písníku připravit s respektováním následujících prostorových zásad:
a)

ze zájmů pro těžbu vyloučit část území při severovýchodní hranici (prostor
biocentra) s tím, že toto území bude začleněno do rámce rekultivací jako
přírodní plocha

b)

zajistit ochranu toku Velká strouha vytvořením dostatečného ochranného pilíře
podél její jihovýchodní hranice.

−

Veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu;
porosty podél melioračního kanálu řešit postupně v závislosti na doporučených fázích
postupů těžby.

−

Skrývky realizovat postupně, maximálně v ročním předstihu před těžbou. Plochu
skrývek přizpůsobit rozsahu těžby tak, že nepřesáhne 1,5 ha s výjimkou období
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otvírky ložiska. V tomto kontextu minimalizovat deponie zemin v zájmovém území,
zeminy ze skrývek použít i mimo areál podle projednání s příslušnými orgány ochrany
ZPF. Případné deponie zemin nesmějí být realizovány na úkor skladebných prvků
ÚSES, lesních porostů nebo přírodě bližších lučních porostů v širším okolí zájmového
území.
−

Zachovat všechny prvky vysokých dřevin podél toku Velká strouha

−

Přípravu jižní části těžby (3. etapu) řešit jako oddělený písník, bez trvalého spojení
jižní vodní plochy se severní vodní plochou.

−

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému,
minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této
normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním
kmene minimálně do výšky 2 m).

−

V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o
vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad v Čeperce,
odůvodněné kácení bude prováděno v době vegetačního klidu.

−

Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno
odbornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny,
které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

−

Těžbou nebudou dotčeny prvky ÚSES.

−

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je třeba v případě
umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa požádat o souhlas se stavbou
v ochranném pásmu lesa. V případě dotčení zájmů dle zákona o lesích je nutno dále
doložit vyjádření vlastníka pozemku a odborného lesního hospodáře.

Ochrana půdy
−

Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních
etapách ročního předstihu skrývek před těžbou do 1,5 ha, pro otvírku ložiska do 3,5
ha. Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po
projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF.

−

Pro odůvodněná kácení dřevin používat do motorových pil oleje a mazadla na bázi
bionafty; plnění motorových pil realizovat výhradně mimo kontakt s břehovou hranou
a průtočným profilem.

−

Vyloučit pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci
pálení vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti
zapalování hromad větví.

−

Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání
s orgánem ochrany ZPF.

Odpadové hospodářství
−

V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
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zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
−

V rámci žádosti o kolaudaci objektů provozního zázemí předložit specifikaci druhů a
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.

−

Písek, jíl, zeminy a kameny, získané při skrývkách, ukládat pouze na odsouhlasené
deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.

Ochrana kulturního dědictví
−

V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat pracoviště
státní archeologické památkové péče a projednat (zajistit) konkrétní způsob
záchranného archeologického průzkumu.

Kompenzační opatření
-

Při realizaci přeložky vodovodního potrubí respektovat dřeviny v lokálním biokoridoru
vedoucím podél Velké Strouhy, nepokládat potrubí pod koruny stromů.

Podmínky pro fázi provozu
Ochrana vod
−

Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími
látkami nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech
provozního zázemí.

−

Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek (nepropustné podlahy, záchytné a
havarijní jímky).

−

Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do
horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zajistit zabránění dalšímu šíření
kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované zeminy a
zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou skládku, dále odstranit
nebezpečné látky z vody na základě postupů dle vypracovaného havarijního plánu.

−

Průběžně kontrolovat a na základě této kontroly zajišťovat těsnost a stav naplnění
jímky na odpadní vody, zajistit pravidelné vyvážení obsahu této jímky.

−

Vhodným managementem skrývek a nakládání s půdami a zeminami a vhodnými
sanačními a rekultivačními postupy zamezovat eutrofizaci vody v nádrži písníku.

−

Stávající výtlačný řad surové vody z písníku Oplatil bude na náklady těžební
organizace přeložen a zvýšené náklady na čerpání budou ze strany těžební
organizace provozovateli veřejného vodovodu průběžně kompenzovány.

Ochrana ovzduší
−

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění substrátu, skrápění nezpevněných vozovek a
manipulačních ploch, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat sekundární
prašnost.

−

Při nasazení a obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit
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prostředky splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.
−

Dobu expedice suroviny stanovit mezi 6.30 – 18.30 hod., tuto okolnost zapracovat do
dopravního řádu provozovny.

Odpadové hospodářství
−

V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

−

V případě likvidace objektů v pískovně (po požáru atp.) postupovat v souladu s
předpisy o odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.

−

Zabezpečit možnost separovaného shromažďování odpadů (plastů, papíru, TKO).

−

Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty,
oprávněnými k této činnosti.

Ochrana obyvatel

−

Součástí podmínek pro udělení souhlasu s těžbou v objemu 250 000 tun/rok musí
být požadavek na provedení měření akustické situace po zahájení těžby u nejbližších
objektů při výjezdu na veřejné komunikace a současně i závazek provozovatele
realizovat v případě potřeby nezbytný rozsah protihlukových opatření zajišťujících
plnění hygienického limitu pro denní dobu pro nejbližší objekty obytné zástavby s tím,
že rozsah měření a případný charakter protihlukových opatření musí být konzultován
s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Jiná opatření
−

S postupující těžbou průběžně provádět rekultivace podle schváleného plánu sanace
a rekultivace a s tím, že po ukončení těžby budou z písníku odstraněna veškerá
zařízení včetně technického zázemí.

−

Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních
plevelů.

−

V rámci projektu rekultivací zajistit alespoň na části prostoru mezi korunou budoucího
závěrného svahu a lesními porosty na severu a západě vznik mírných terénních
depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím zatraktivnit zájmové
území pro obojživelníky.

−

Ve vztahu k návrhu plánu (projektu) rekultivace řešit dynamizaci vznikající břehové
linie.

−

V rámci plánu (projektu) rekultivace navrhnout způsob zapojení břehových linií do
krajiny dosadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému stanovišti,
s preferencí skupinových nespojitých výsadeb, v kombinaci s podporu přirozené
sukcese dřevin.

−

Plochu po likvidaci technicko – administrativního zázemí písníku rekultivovat nejlépe
na les.
Kameny, písek, jíl a zeminy získané při skrývkách ukládat pouze na odsouhlasené

−
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deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.
Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 19.01.2007
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 na
základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod
č.j. 5278/850/OPV/93 ze dne 22.02.1994.
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
Mgr. Jiří Rejl – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci a jejímu doplňku
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Kopie vyjádření k dokumentaci
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